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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Τ.Ε.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Τ.Ε.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2016,
τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση
τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1) Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται
και επίδικη απαίτηση, συνολικού ποσού ευρώ 1.107 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών,
που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων
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αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ 300 χιλ. περίπου. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των
εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια
εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 300 χιλ. περίπου. 2) Στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε θυγατρικές,
συγγενείς και κοινοπραξίες», ποσού ευρώ 2.161.000,00, απεικονίζεται η αποµειωµένη αξία κτήσης µίας
οµόρρυθµης εταιρείας ποσού € 2.128.000,00 και η αξία κτήσης τριών κοινοπραξιών τεχνικών έργων ποσού €
33.000,00, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη µας στοιχεία σχετικά µε την εύλογη αξία της εταιρείας αυτής και συνεπώς
διατηρούµε επιφύλαξη για την ορθή αποτίµηση της και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στα αποτελέσµατα, για
την κλειόµενη και τις προηγούµενες χρήσεις καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος 2 που
µνηµονεύονται στην παράγραφο “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «Τ.Ε.Σ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 και τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν.
4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «Τ.Ε.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14421
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31/12/16

31/12/15

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα

1.360.358,44

1.418.215,64

Μηχανολογικός εξοπλισµός

1.058.762,57

98.550,07

Λοιπός εξοπλισµός

201.323,94

144.215,08

2.620.444,95

1.660.980,79

Λοιπά άυλα

0,46

0,46

Σύνολο

0,46

0,46

2.161.000,00

2.161.000,00

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

3.265,88

3.265,88

2.164.265,88

2.164.265,88

4.784.711,29

3.825.247,13

163.000,00

770.000,00

9.150,27

13.820,00

172.150,27

783.820,00

2.931.942,17

2.006.636,63

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο Ενεργητικού

250.634,80

344.525,41

3.680.855,01

3.680.855,01

49.284,71

50.155,75

895.365,87

1.053.784,80

7.808.082,56

7.135.957,60

7.980.232,83

7.919.777,60

12.764.944,12

11.745.024,73
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Σηµ.

31/12/16

31/12/15

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

5.389.020,00

5.389.020,00

Σύνολο

5.389.020,00

5.389.020,00

Διαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων

13.248,62

13.248,62

Σύνολο

13.248,62

13.248,62

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

554.040,69

554.040,69

Αφορολόγητα αποθεµατικά

241.761,07

241.761,07

Αποτελέσµατα εις νέο

4.437.337,27

3.519.752,48

Σύνολο

5.233.139,03

4.315.554,24

10.635.407,65

9.717.822,86

Διαφορές εύλογης αξίας

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Σύνολο καθαρής θέσης

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια

2.343,45

2.254,03

1.635.923,03

1.470.510,49

Φόρος εισοδήµατος

56.963,26

58.322,40

Λοιποί φόροι και τέλη

48.256,06

21.040,73

Εµπορικές υποχρεώσεις

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

53.772,45

57.372,05

332.278,22

417.702,17

2.129.536,47

2.027.201,87

2.129.536,47

2.027.201,87

12.764.944,12

11.745.024,73
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Σηµ.
Υπόλοιπα 1/1/2015

Κεφάλαιο
5.389.020,00

Αποθεµατικά
νόµων &
κατ/κού

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Υπόλοιπο
Αποτελεσµάτων
Εις Νέο

564.556,16

241.761,07

2.557.320,90

Διαφορές από επιµέτρηση κτιρίων σε εύλογη
αξία ως κόστος εκκίνησης
Εσωτερικές µεταφορές
Διανοµές στους φορείς
Αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015

5.389.020,00

567.289,31

Υπόλοιπα 1/1/2016

5.389.020,00

567.289,31

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη
Διανοµές στους φορείς
Αποτελέσµατα περιόδου
Συνολική µεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016

1.308.837,64

0,00
5.389.020,00

0,00
567.289,31

8.752.658,13

241.761,07

-2.733,15
-350.000,00
6.327,09
3.519.752,48

1.308.837,64
0,00
-350.000,00
6.327,09
9.717.822,86

241.761,07

3.519.752,48

9.717.822,86

969.866,05
-52.281,26

969.866,05
0,00
-52.281,26

917.584,79
4.437.337,27

917.584,79
10.635.407,65

2.733,15
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Συνολικά
ίδια
κεφάλαια

0,00
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεµβρίου 2016
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
α) Επωνυµία: Τ.Ε.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
δ) Διεύθυνση της έδρας: Δ. Σολωµού 12, 621 22 Σέρρες
ε) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11049/059/Β/86/0021
ΓΕ.ΜΗ.: 114242552000
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία µεσαία οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία
µε τον παρόντα νόµο.
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.
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Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρµογή της.

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο.
Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε
το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή
παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου
κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του
περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:
!
!
!
!
!
!
!

Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός: 10–25 έτη.
Μεταφορικά µέσα επιβατικά: 16 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά και λοιπά οχήµατα ειδικής χρήσεως: 8–25 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων: 10 έτη.
Εξοπλισµός Η/Υ: 5 έτη
Λοιπός εξοπλισµός: 10 έτη

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιµη αξία του.
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Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης
αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις
τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που
σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν λογισµικά προγράµµατα.
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές
µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5
έτη και περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συµµετοχές
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι
ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την
ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της
υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
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3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο.
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το µεγαλύτερο από:
!

Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.

!

Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσµατα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
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!

Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νοµοθεσίας.

!

Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.

3.1.5. Αποθέµατα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη
χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον
περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το
ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία
δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου παραγωγής ή ωριµάνσεως µε
τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι
σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων.
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
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Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα,
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι
σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
β) Διαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, όταν διενεργούνται καταχωρίζονται και
αποτιµούνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και
τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:
!

Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
"

Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους.

"

Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

"

Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

!

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο
του ποσοστού ολοκληρώσεως.

!

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:
"

Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη σταθερή µέθοδο.

"

Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους.

"

Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.

"
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
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Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά,
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. Η εταιρεία όρισε επιτροπή το 2015 για τη διαπίστωση της ωφέλιµης
ζωής των µηχανηµάτων της µε βάση τις προδιαγραφές των προµηθευτών της και την εκτίµηση των ειδικών.
Προέκυψε ότι η ωφέλιµη ζωή σε µερικά εξειδικευµένα εξ’ αυτών ήταν µεγαλύτερη και ως εκ τούτου
αναπροσαρµόστηκε η σωρευθεί σα απόσβεση έως 31.12.2015 (01.01.2016) µε βάση την εκτιµηθεί σα
ωφέλιµη ζωή. Βάσει αυτής προσδιορίστηκαν και οι αποσβέσεις των παγίων αυτών για την χρήση 2016.
3.2.3. Διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισµού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού.
6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων
πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιµοποιούµενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Διαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρµογής
Αποµειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου
Διαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Λοιπός
εξοπλισµός

29.577,84
0,00
0,00
0,00
29.577,84

643.433,28
9.750,00
793.246,72
0,00
1.446.430,00

4.131.777,13
4.470,73
0,00
0,00
4.136.247,86

2.253.137,55
13.997,60
0,00
-167.138,44
2.099.996,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

515.590,92
57.792,20
-515.590,92
0,00
57.792,20

3.987.342,19
50.355,60
0,00
0,00
4.037.697,79

2.091.869,38
31.050,62
0,00
-167.138,37
1.955.781,63

29.577,84

1.388.637,80

98.550,07

144.215,08

29.577,84

1.446.430,00

4.136.247,86

2.099.996,71
20.609,76

29.577,84

1.446.430,00

4.136.247,86

2.120.606,47

0,00
0,00

57.792,20
57.857,20

0,00

115.649,40

4.037.697,79
108.142,04
1.068.354,54
3.077.485,29

1.955.781,63
25.012,41
61.511,51
1.919.282,53

29.577,84

1.330.780,60

1.058.762,57

201.323,94
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Τα κτίρια σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ.3α του Ν.4308/2014 επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους την
1/1/2015 η οποία θεωρείται ως τεκµαρτό κόστος των κτιρίων αυτών για την εφαρµογή του Ν. 4308/2014. Η
εύλογη αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων κτιρίων προσδιορίστηκε από επαγγελµατία εκτιµητή.
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι τεχνικές αποτιµήσεως των εύλογων αξιών:
Ακίνητο
Γραφεία εργοταξίου Χριστός Ν. Σερρών
Κτίσµατα εργοταξίου Χριστός Ν. Σερρών
Γραφεία Δ. Σολωµού 12 5ος όροφος

Εύλογη Αξία
29.000,00

Μέθοδος εκτιµήσεως
Συγκριτική µέθοδος

1.142.000,00

Συγκριτική µέθοδος

265.680,00

Συγκριτική µέθοδος

6.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Υπόλοιπο 31.12.2015

Λοιπά άυλα στοιχεία
17.285,09
17.285,09

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

17.284,63
17.284,63
0,46

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Υπόλοιπο 31.12.2016

17.285,09
17.285,09

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Υπόλοιπο 31.12.2016

17.284,63
17.284,63

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

0,46

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως
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7.1.1 Συµµετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες
Η λογιστική αξία της συµµετοχής στη θυγατρική εταιρεία «TES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο.Ε.» ποσού € 3.128.000,00 αποµειώθηκε κατά ποσό € 1.000.000,00.
Η αποµείωση της λογιστικής αξίας στηρίχτηκε στην εκτίµηση σχετικά µε την προοπτική της εταιρείας
η οποία κρίνεται ότι θα είναι δύσκολη.

7.1.2 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές απαιτήσεις

31/12/16

31/12/15

Πελάτες

2.931.942,17

2.006.636,63

Σύνολο

2.931.942,17

2.006.636,63

7.1.3 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/16

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δηµόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές σε προµηθευτές
Σύνολο

31/12/15

83.381,93

234.430,90

137.604,28

91.228,46

17.652,76

18.866,05

238.638,97

344.525,41

7.1.4 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Η εταιρεία την 31/12/16 κατείχε :
α) 201.400 µετοχές της “ATTICA BANK A.T.E.” η αξία των οποίων αποτιµάται στο κόστος κτήσης και µετά
τον έλεγχο αποµείωσης ανέρχεται σε € 2.855,01.
β) 1.000.000 µετοχές της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» η αξία των οποίων αποτιµάται στο κόστος κτήσης
και µετά τον έλεγχο αποµείωσης ανέρχεται σε € 278.000,00.
γ) συµµετοχές σε µερίδια, στους εξής αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ οι οποίοι αποτιµώνται στο κόστος και ελέγχονται
για αποµείωση:
-

JPMorgan Euro Money Market ποσού € 3.000.000,00
BNP PARIBAS INSTICASH ποσού € 400.000,00
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7.1.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31/12/16

31/12/15

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσµίας

2.903,70
892.462,17
0,00

7.097,75
522.087,05
524.600,00

Σύνολο

895.365,87

1.053.784,80

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως
Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 5.181.750 κοινές µε δικαίωµα ψήφου
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,04 η κάθε µία και ανέρχεται σε € 5.389.020,00.
Το κονδύλιο «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης € 567.289,31 αφορά α) κατά
ποσό € 543.304,69 τακτικό αποθεµατικό που σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Ν.
2190/1920 β) κατά ποσό € 10.736,00 αποθεµατικό φορολογηθέν σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 2954/2001
και γ) € 13.248,62 διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το Ν.2065/1992
το οποίο πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί.
Το κονδύλιο «Αφορολόγητα αποθεµατικά» της καθαρής θέσης € 241.761,07 αφορά αφορολόγητα
αποθεµατικά Ν.1892/90.

9. Υποχρεώσεις
9.1 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
9.1.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εµπορικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων
Σύνολο

31/12/16
1.528.990,25
106.932,78
1.635.923,03

31/12/15
1.285.898,14
184.612,35
1.470.510,49

9.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις
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Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/16

31/12/15

Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές υποχρεώσεις

150.352,17
36.745,86
145.180,19

247.722,96
42.350,50
127.628,71

Σύνολο

332.278,22

417.702,17

10. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Έσοδα από τεχνικά έργα
Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

6.113.940,20

5.115.688,67

142.335,76

39.276,99

6.256.275,96

5.154.965,66

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει, κατά το ποσοστό
συµµετοχής της, αναλύεται ως εξής:
Έσοδα
Εταιρείας
Κοινοπραξιών
Σύνολο

31/12/16
5.149.148,93
1.764.419,86
6.913.568,79

31/12/15
5.154.965,66
2.071.563,89
7.226.529,55

Έξοδα
Κόστος αναλωθέντων υλικών
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι
Αποµειώσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων
Αποσβέσεις
Σύνολο

31/12/16
2.203.588,92
1.021.524,82
2.470.540,50
107.179,72
68.985,61
91.983,75
33.574,00

31/12/15
1.631.708,48
891.050,41
2.135.529,31
97.171,10
16.709,72
108.091,54
37.314,19

0,00

28.409,39

191.011,65
6.188.388,97

139.198,42
5.085.182,56
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11. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση στη χρήση 2016.
12. Προτεινόµενη διάθεση αποτελεσµάτων
Η χρήση έκλεισε µε κέρδη προ φόρων ποσού ευρώ 4.682,00 ενώ µετά από φόρους έκλεισε µε ζηµίες ποσού
ευρώ -52.281,26 οι οποίες µεταφέρονται στα αποτελέσµατα εις νέο.
13. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
14. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου
Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα.
15. Αναβαλλόµενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
16. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:
31/12/16

31/12/15

Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό

45
25

20
50

Σύνολο

70

70

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:
31/12/16
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

748.060,96
273.463,86
0,00
1.021.524,82

31/12/15
659.523,34
224.026,71
7.500,36
891.050,41

17. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

18. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
Η εταιρεία συµµετέχει ως οµόρρυθµος εταίρος στις κατωτέρω εταιρείες:
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Έδρα
Δ. Σολωµού 12, Σέρρες Τ.Κ.
62122

Ποσοστό
Συµµετοχής
92%

19. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
21. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Δεν συντρέχει περίπτωση.
22. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια στη χρήση 2016.
23. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Η εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη και στο τέλος της
χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεµένα µέρη:

31/12/16
Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις τεχνικών έργων
Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών

31/12/15

1.961.521,19

2.283.889,57

1.961.521,19

2.283.889,57

137.540,00
137.540,00

1.440.804,92
1.440.804,92

154.500,00

133.980,94

154.500,00

133.980,94
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24. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων.

25. Διακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.

26. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται
στον ισολογισµό
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων.

β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

31/12/16
Καλής εκτέλεσης έργου
Εξασφάλισης υποχρεώσεων
Συµµετοχής σε δηµοπρασία
Σύνολο

3.677.151,38
342.556,45
109.277,00
4.128.984,83

31/12/15
4.005.180,90
336.571,56
105.187,57
4.446.940,03

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 για την χρήση 2016. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση
φορολογικής συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων
χρήσεως 2016. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η
Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2011 έως και
2015, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στις φορολογικές
αρχές.
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27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.
Σέρρες, 7 Ιουλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΣΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ842622/11

ΝΑΟΥΜ ΠΑΣΣΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ730021/06

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Α.Δ.Τ. AE 377130/07
Αρ. Αδείας Α' τάξης
0010814
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