ΡΟΗΑΘΝΠΡΖ ΓΔΡΔΟΖ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ
Ρεο αλσλύκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
« ΑΗΑΠ Α.Ρ.Δ. – ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ »

Πηε Ιάξηζα ζήκεξα ηελ 30ελ Ηνπλίνπ 2015 εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 12
κεζεκβξηλή ζπλήιζαλ νη θ.θ. Κέηνρνη ηεο εηαηξείαο εηο Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε
ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ηνπ Γ.Π .
Ζ Ππλέιεπζε έιαβε ρώξα ζηα επί ηεο Αζ. Γηάθνπ 1 επξηζθόκελα γξαθεία
ηεο εηαηξείαο πξνο ηνλ ζθνπό όπσο νη θύξηνη κέηνρνη ζπδεηήζνπλ θαη ιάβνπλ
απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο .
Ξξνζσξηλώο θαηέιαβε ηελ έδξα ν Ξξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ θ. ΓΗΑΛΛΑΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ θαη σο ςεθνιέθηεο πξνζειήθζε ν θ.
Ξ. Οάπηεο.
Αλαγηγλώζθεηαη πξώηνλ από ηνλ Ξξόεδξν ν θαηάινγνο ησλ δηθαηνπκέλσλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ηεο Γεληθήο Ππλειεύζεσο κεηά ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηόρσλ ελόο
εθάζηνπ σο θαη ησλ ςήθσλ ησλ:



ΕΓΝΓΗΑΛΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ – Ξνιηηηθόο Κεραληθόο – Ξξόεδξνο Γ.Π –
Αζ. Γηάθνπ 1, Ιάξηζα - Κεηνρέο : 33.749



ΓΗΑΛΛΑΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ – Ρερλνιόγνο Κεραληθόο – Κέινο ηνπ Γ.Π – Αζ.
Γηάθνπ 1 , Ιάξηζα – Κεηνρέο : 8.736



ΟΑΞΡΖΠ ΞΑΙΝΠ – Ρερλνιόγνο Κεραληθόο – Αζ. Γηάθνπ 1, Ιάξηζα
Κεηνρέο: 2.990



ΘΝΠΚΝΝΓΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ – Γηθεγόξνο
Κεηνρέο : 37.978



ΓΔΓΗΘΝΠΖΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ – Δκπ/ρλεο Δξγνιάβνο – Αζ. Γηάθνπ 1,
Ιάξηζα– Κεηνρέο : 4.417

Πύλνιν Κεηνρώλ : 87.600

-

Τήθνη

– Θνύκα

–

10, Ιάξηζα -

87.600

Δπξέζεζαλ παξόληεο νη Κέηνρνη :
ΕΓΝΓΗΑΛΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ,
ΓΗΑΛΛΑΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ,
ΟΑΞΡΖΠ ΞΑΙΝΠ ,
ΘΝΠΚΝΝΓΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ,
ΓΔΓΗΘΝΠΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ,
Γειαδή ζύκθσλα κε ηνπο παξόληεο θαη ηηο θαηαηεζείζεο κεηνρέο δηθαίσκα
ςήθνπ έρνπλ Κεηνρέο 87.600.
Κεηά ηελ επαθξίβσζε όηη νη αλσηέξσ κέηνρνη έρνπλ ηηο αλσηέξσ κεηνρέο ,
όηη ε πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλειεύζεσο ε ζρεηηθή εκεξεζία δηάηαμε
δεκνζηεύζεθαλ θαη ηνηρνθνιιήζεθαλ λνκίκσο θαη όηη ε Γεληθή Ππλέιεπζε
1

επξίζθεηαη ελ απαξηία παξηζηακέλσλ ησλ αλσηέξσ κεηόρσλ , ν πξνζσξηλόο
Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο Ρξηαθνζηήο Γεύηεξεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο θαη πξνζθάιεζε ηνπο κεηόρνπο λα πξνβνύλ εηο ηελ εθινγή ηνπ
νξηζηηθνύ Ξξόεδξνπ θαη Γξακκαηέαο ηεο Ππλέιεπζεο.
Γελνκέλεο ηεο ςεθνθνξίαο θαηά ην άξζξνλ 12 θαη 19 ηνπ θαηαζηαηηθνύ
εμειέγεζαλ νξηζηηθόο Ξξόεδξνο ν θ. ΕΓΝΓΗΑΛΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ θαη
Γξακκαηέαο ν θ. ΓΗΑΛΛΑΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ.
Αθνύ θαηαξηίζζεθε ην Ξξνεδξείν ν θ. Ξξόεδξνο αλαγηγλώζθεη ηελ
Ζκεξεζία Γηάηαμε ε νπνία έρεη σο εμήο :
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ "ΑΗΑΠ ΑΡΔ"
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ
ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΔ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ
Πύκθσλα κε ηνλ θσδηθνπνηεκέλν λόκν 2190/20 όπσο ηζρύεη ζήκεξα θαη ην
άξζξν 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, θαινύληαη νη θ.θ. Κέηνρνη ηεο
Δηαηξείαο ζε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ 30ελ Ηνπλίνπ 2015 εκέξα Ρξίηε,
ώξα 12ε κεζεκβξηλή εηο ηα επί ηεο Αζ. Γηάθνπ 1 επξηζθόκελα γξαθεία ηεο
Δηαηξείαο.
ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΔΥΠ
1
2
3
4
5
6
7
8

Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ πξνο ηνπο Κεηόρνπο επί ησλ πεπξαγκέλσλ
ηεο ρξήζεσο 2014.
Έθζεζε ησλ Διεγθηώλ επί ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014.
Έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ Σξήζεσο 2014 ηνπ ινγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ
Σξήζεσο θαη απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ από
πάζεο επζύλεο θαη απνδεκηώζεσο.
Δθινγή ελόο νξθσηνύ ειεγθηνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ ηνηνύηνπ δηα ηελ
ρξήζε 2015 ήηνη : από 1/1/2015 έσο 31/12/2015.
Έγθξηζε ππό ηεο Γεληθήο ζπλειεύζεσο , ηεο κηζζνδνζίαο ηεο ΚΑΟΗΑΠ ΞΑΓΑΛΗΑ
θαη ηνπ ΘΝΡΗΛΑ ΔΟΗΞΗΓΖ όπσο εκθαλίδεηαη ζηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο
θαη ησλ δηαθόξσλ κεηαβνιώλ εθεμήο .
Έγθξηζε ππν ηεο Γεληθήο Ππλειεύζεσο ησλ απνθάζεσλ ηεο έθηαθηεο θαη
απηόθιεηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ έιαβε ρώξα ηελ 31-12-2014 .
Γηαλνκή θεξδώλ.
Γηάθνξεο Αλαθνηλώζεηο

Νη εθ ησλ Κεηόρσλ νη επηζπκνύληεο λα κεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ζα
πξέπεη λα ζπκκνξθσζνύλ απνιύησο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο
εηαηξείαο θαη ηαο ηνηαύηαο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λόκνπ 2190/20 όπσο ηζρύεη
ζήκεξα.
Θαηόπηλ ν Ξξόεδξνο δηέλεηκε θαη αλέγλσζε ηα εμήο έγγξαθα :
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1.

ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΔΥΠ 2014

ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 31εο ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014
32ε ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ - 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014)
ΑΟ.Κ.Α.Δ. 10314/31/Β/86/82 ΓΔΚΖ 026536240000
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Γ. ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
ΗΗ. Δλζώκαηεο
Αθηλεηνπνηήζεηο
1.
Γήπεδα - Νηθόπεδα
2. Νξπρεία-ΚεηαιιείαΙαηνκεία
3. Θηίξηα - Ρερληθά έξγα
4. Κεραλήκαηα ηερληθέο εγθ/ζεηο
θαη ινηπόο κερ/θόο
εμνπιηζκόο
5. Κεηαθνξηθά κέζα
6. Έπηπια & ινηπόο
εμνπιηζκόο
Πύλνιν Αθηλεηνπνηήζεσλ

Ξνζά Θιεηόκελεο ρξήζεσο 2014
Αμία Θηεζ.
Απνζβέζεηο
Αλαπ. Αμία

229.500,00

0,00

229.500,00

91.772,14
472.241,78

3.587,92
472.241,76

88.184,22
0,02

1.409.622,41
436.591,97

1.128.743,31
369.422,65

280.879,10
67.169,32

157.310,60
2.797.038,90

145.425,59
2.119.421,23

11.885,01
677.617,67

ΗΗΗ. Ππκκεηνρέο & Άιιεο
Καθξ/ζκεο
Απαηηήζεηο
1. Ππκ/ρεο ζε
ζπλδεκέλεο επηρ/ζεηο
Πύλνιν Ξαγίνπ Δλεξγεηηθνύ (Γ
ΗΗ + Γ ΗΗΗ)

66.171,98
743.789,65

Γ. ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Η. Απνζέκαηα
2. Ξξντόληα έηνηκα &
εκηηειή
4. Ξξώηεο & βνεζεηηθέο
ύιεο αλαιώζηκα πιηθά
5. Ξξνθαηαβνιέο γηα
αγνξέο

1.908.266,09

245.998,80
2.154.264,89

ΗΗ. Απαηηήζεηο
1. Ξειάηεο
3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
3β. Δπηηαγέο ζε
θαζπζηέξεζε
5. Βξαρππξνζ.
απαηηήζεηο θαηά

6.735.676,70
51.542,86
0,00

3

ζπλδεκέλσλ
επηρ/ζεσλ
11. Σξεώζηεο δηάθνξνη
Διι. Γεκόζην
Ινηπνί ρξεώζηεο
δηάθνξνη

421.527,31
187.926,32
2.492,64
7.399.165,83

ΗV. Γηαζέζηκα
1. Ρακείν
3. Θαηαζέζεηο όςεσο θαη
πξνζεζκίαο

79.642,32
468.784,83
548.427,15

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο
Δλεξγεηηθνύ
( ΓΗ + ΓΗΗ + ΓΗV )

10.101.857,87

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
(Γ + Γ)

10.845.647,52

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΡΑΜΔΥΠ
ΣΟΔΥΠΡΗΘΝΗ
2.
Σξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ
θαη εκπξαγκάησλ
αζθαιεηώλ
4.
Ινηπνί ινγαξηαζκνί
ηάμεσο

4

587.234,04
3.136.703,73
3.723.937,77

2. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΣΟΖΠΔΥΠ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓ/ΠΚΝ ΑΞΝΡ/ΡΥΛ ΣΟΖΠΔΥΠ 31εο ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014
(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ - 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014
Η. Απνηειέζκαηα Δθκεηαιιεύζεσο
Θύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Α. Δηαηξείαο
11.002.312,52
Β. Από ζπκ. ζε θνηλ/μίεο
3.136.703,73
Κείνλ: Θόζηνο πσιήζεσλ
Κηθηά απνη/ηα(θέξδε) εθκ/ζεσο
Ξιένλ 1. Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
Πύλνιν
Κείνλ:1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
3.
Κεξηθά απνη/ηα (θέξδε) εθκ/ζεσο
Ξιένλ:
1. Έζνδα ζπκκεηνρώλ
Ξηζησηηθνί ηόθνη
4.
Κείνλ:
Σξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
3.
ΗΗ. Νιηθά απνη/ηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Κείνλ : Έθηαθηα απνηειέζκαηα
1. Έθηαθηα θαη αλνξγ. Έζνδα
Κείνλ: 1. Έθηαθηα θαη αλόξγ. Έμνδα
4. Ξξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο
θηλδύλνπο
Νξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)
Κείνλ:Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ
Κείνλ:Νη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΘΑΘΑΟΑ ΑΞΝΡ/ΡΑ (ΘΔΟΓΖ) ΣΟΖΠΔΥΠ

Ξνζά Θιεηόκελεο
ρξήζεσο 2014
11.002.312,52
9.916.372,40
1.085.940,12
104.613,83
1.190.553,95

133.210,75
39.208,16
174.982,24
2.642,07
292.437,15
0,00
-30.213,87
662.863,29

97.523,66
97.523,66

5

172.418,91
1.018.135,04

-114.812,84
903.322,20

-693.077,16
210.245,04

0,00
210.245,04

ΞΑΘΖΡΗΘΝ

Ξνζά Θιεηνκ.
ρξήζεσο 2014

Α. ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Η. Κεηνρηθό Θεθάιαην
(87.600 κεη. ησλ
31,00 επξσ)
1. Θαηαβιεκέλν

2.715.600,00

Γηαθνξέο
ΗΗΗ. Αλαπξνζαξκνγήο
2. Γηαθνξέο από
αλαπξνζαξκνγή
αμίαο ινηπώλ
πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
ΗV. Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα
Ραθηηθό
1. απνζεκαηηθό
Απνζεκαηηθά
2. θαηαζηαηηθνύ
Αθνξ. απνζ. εηδ.
5. δηαηαμ.
Απνηειέζκζηα εηο Λέν
πόινηπν θεξδώλ
εηο λέν
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
( ΑΗ+ΑΗΗΗ+ ΑΗV+ΑV)

0,00

288.777,97
1.129.166,76
0,00
1.417.944,73

V.

2.835.672,49
6.969.217,22

Γ. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Καθξνπξόζεζκεο
Η. πνρξεώζεηο
Νκνινγηαθά
1. δάλεηα
Βξαρππξόζεζκεο
ΗΗ. πνρξεώζεηο
1. Ξξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο
2α. πιεξσηέεο
Ρξάπεδεο Ιεμ.
3. Βξαρππ. ππνρξ.
Ξξνθαηαβνιέο
4. πειαηώλ
πνρξεώζεηο από
5. θόξνπο -ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί

0,00

1.154.536,73
977.477,36
1.295.960,57
151.131,23
247.144,09
41.372,33
6

νξγαληζκνί

3.867.622,31

Πύλνιν πνρξεώζεσλ ( ΓI
+ ΓII )

3.867.622,31

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ
ΙΝΓ.
ΞΑΘΖΡΗΘΝ
Έμνδα ρξήζεσο
2. Γνπιεπκέλα

8.808,00

Γ.

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ
ΞΑΘΖΡΗΘΝ
( Α+ Γ+Γ )
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΡΑΜΔΥΠ
ΞΗΠΡΥΡΗΘΝΗ
Ξηζησηηθνί
ινγαξηαζκνί
2.
εγγπήζεσλ
θαη εκπξαγκάησλ
αζθαιεηώλ
Ινηπνί ινγαξηαζκνί
4.
ηάμεσο

10.845.647,52

587.234,04
3.136.703,73
3.723.937,77
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3. ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 2013
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΩΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
" ΑΗΑΠ Α.Ρ.Δ. " ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΣΟΖΠΔΥΠ 2014
ΞΟΝΠ
Ρελ 31ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ θ.θ. Κεηόρσλ . Νη θάησζη
ππνγεγξακκέλνη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΗΑΠ Α.Ρ.Δ.
1.
2.
3.
4.
5.

ΓΗΑΛΛΑΘΟ ΗΩΑΛΛΖ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΕΤΓΟΓΗΑΛΛΖ ΑΘΑΛΑΗΟ ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ
ΘΟΤΣΗΛΑ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΒΑΗΙΔΗΟ ΘΟΤΛΖ ΚΔΙΟ Γ..
ΠΑΓΑΛΗΑ ΚΑΡΗΑ
ΚΔΙΟ Γ..

Θύξηνη Κέηνρνη
Αλαθνηλώλνπκε ηα θάησζη επί ησλ εξγαζηώλ, ζπλαιιαγώλ , θαηαζηάζεσλ θαη ελ
γέλεη δηαρεηξίζεσο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ δηαρείξηζε ηελ θιεηζζείζαλ ηελ
31/12/2014.
1. Ζ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο καο είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Νη πσιήζεηο
καο από θαηαζθεπέο έξγσλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ ηελ εμήο
δηαθύκαλζε :
2010
2011
2012
2013
2014

:
:
:
:
:

7.132.351,21 επξώ.
7.841.442,64 επξώ.
10.239.845,70 επξώ.
6.522.341,60 επξώ.
11.002.312,52 επξώ.

2. Ρν Δλεξγεηηθό θαη ην Ξαζεηηθό ηεο εηαηξείαο σο θαη ηα ζηνηρεία ησλ
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ζηνλ Ηζνινγηζκό θαη
ζηελ αλάιπζε ηνπ ινγ/ζκνύ "ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΔΩΠ" .Ζ εηαηξία έρεη
ζηελ θαηνρή ηεο ηα πην θάησ αθίλεηα :
- Ιαηνκείν ζηελ Θνηιάδα Ιάξηζαο 32.300 η.κ. αμίαο θηήζεσο € 91.772,14
- 50% εμ αδηαηξέηνπ Νηθόπεδν 3.795,55 m2 ζηε ζέζε Θνύληξα ηνπ
Γήκνπ Ιάξηζαο αμίαο € 229.500,00.
- Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα ζην σο άλσ ιαηνκείν 372 η.κ. ζπλνιηθήο αμίαο
θηήζεσο € 472.241,78.
3. Θαηά ηελ ππό θξίζηλ δηαρείξηζηλ ηα έμνδα δηνηθήζεσο αλήιζαλ ζην πνζό
ησλ € 133.210,75 ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εηο ην πνζόλ ησλ € 292.437,15
ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο εηο ην πνζόλ ησλ € 39.208,16 ελώ ην
θόζηνο πσιήζεσλ αλήιζε εηο ην πνζόλ ησλ € 9.916.372,40.
4. Νη δηελεξγεζείζεο ιεηηνπξγηθέο, ελζσκαησκέλεο εηο ην θόζηνο απνζβέζεηο,
αλήιζνλ ζην πνζό ησλ 97.523,66 επξώ θαη εηδηθόηεξα απηά αθνξνύλ :
Α. Απνζβέζεηο θηηξίσλ - εγθ/ζεσλ
Β. #
κεραλεκάησλ
Γ. #
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
Γ. #
επίπισλ θιπ

2.054,26
70.105,43
18.532,67
6.831,30

επξώ.
επξώ.
επξώ.
επξώ.

92.153,14 επξώ.
5. Θαηά ηελ ππό θξίζηλ πεξίνδν νη αγνξέο πιώλ – εκπνξεπκάησλ θαη ηα
κεηαθνξηθά έμνδα απηώλ αλήιζνλ ζην πνζό ησλ € 4.310.707,30 εθ ησλ
νπνίσλ αγνξέο πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ € 3.801.402,61 αλαισζίκσλ
εηδώλ € 509.304,69.
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6. Ρα έζνδα από θαηαζθεπέο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ αλήιζνλ εηο ην
πνζόλ ησλ € 10.764.133,69 θαη € 38.000,00 αληηζηνίρσο ηα έζνδα από
πσιήζεηο αζθαιηνκίγκαηνο αλήιζαλ εηο € 194.936,83 θαη από πσιήζεηο
άρξεζηνπ πιηθνύ 5.242,00 €
7. Γηα ηελ ρξήζε 2014 έρνπλ πιεξσζεί πξόζηηκα θνξνινγηθά θαη πξνζαπμήζεηο
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ίζνλ πξνο € 1.222,70

8. Πηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αθίλεηα ππόινηπα ύςνπο
πεξίπνπ € 1.100.000,00 θαη ε πηζαλή δεκηά από ηε κε είζπξαμε ηνπο
εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ € 130.000,00. Πηελ παξνύζα ρξήζε δηαγξάθεθαλ
επηζθαιείο απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ρξεώζηεο ζπλνιηθνύ πνζνύ €
662.863,29.
9. Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2013. Γηα ηε ρξήζε
2014 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Νξθσηώλ
Διεγθηώλ Ινγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5
Λ.2238/1994. Ν έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό
θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2014.
10. Νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2014 θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή.
Ρα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/2014 αλέξρνληαη ζε πνζό Δπξώ
6.969.217,12 έλαληη Δπξώ 6.956.252,70 ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο.
Νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2014
θαη 2013 έρνπλ σο εμήο:
Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο
Θπθινθνξνύλ
ελεξγεηηθό
Πύλνιν ελεξγεηηθνύ
Ξάγην ελεξγεηηθό
Πύλνιν ελεξγεηηθνύ

31/12/2013

31/12/2014

11.042.274,77
11.823.400,10

93,39%

10.101.857,87
10.845.647,52

93,14%

781.125,33
11.823.400,10

6,61%

743.789,65
10.845.647,52

6,85%

Νη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε
θπθινθνξηαθό θαη πάγην ελεξγεηηθό.
Ίδηα θεθάιαηα
Πύλνιν
ππνρξεώζεσλ

6.956.252,70

142,92%

4.867.147,40

6.969.217,22
3.867.622,31
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180,19%

Ν παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο.
Πύλνιν
ππνρξεώζεσλ
Πύλνιν παζεηηθνύ
Ίδηα θεθάιαηα
Πύλνιν παζεηηθνύ

4.867.147,40
11.823.400,10
6.956.252,70
11.823.400,10

41,17%
58,83%

3.867.622,31
10.845.647,52
6.969.217,22
10.845.647,52

35,66%
64,25%

Νη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο
Ίδηα θεθάιαηα
Ξάγην ελεξγεηηθό

6.956.252,70
781.125,33

890,54%

6.969.217,22
743.789,65

936,98%

Ν δείθηεο απηόο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο
εηαηξείαο από ηα Ίδηα Θεθάιαηα.
Θπθινθνξνύλ
ελεξγεηηθό
Βξαρππξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο

11.042.274,77

230,97%

4.780.870,80

10.101.857,87

261,19%

3.867.622,31

Ν δείθηεο απηόο
δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα θαιύςεη ηηο
βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ.
Θεθάιαην θηλήζεσο
Θπθινθνξνύλ
ελεξγεηηθό

6.261.403,97

56,70%

6.225.427,56

11.042.274,77

61,62%

10.101.857,87

Ν αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηό ην ηκήκα ηνπ Θπθινθνξνύληνο
ελεξγεηηθνύ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πιεόλαζκα ησλ δηαξθώλ
θεθαιαίσλ (Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη Καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ).
Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο
Θαζαξά απνηειέζκαηα
εθκεηαιιεύζεσο
Ξσιήζεηο απνζεκάησλ &
ππεξεζηώλ

31/12/2013
572.294,24

31/12/2014
8,77%

6.522.341,60

903.322,20
11.002.312,5
2

Ν αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απόδνζε ηεο εηαηξείαο
ζπλππνινγηζκό ησλ εθηάθησλ θαη αλόξγαλσλ απνηειεζκάησλ.
Θαζαξά απνηειέζκαηα
ρξήζεσο πξν θόξσλ
Πύλνιν εζόδσλ

172.675,21
6.608.206,41
10

2,61%

8,21%

ρσξίο

210.245,04
11.284.550,6

ην

1,86%
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Ν αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε
κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα
Θαζαξά απνηειέζκαηα
ρξήζεσο πξν θόξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

172.675,21
6.956.252,70

2,48%

210.245,04
6.969.217,22

3,01%

Ν αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
εηαηξείαο.
Κηθηά απνηειέζκαηα
Ξσιήζεηο απνζεκάησλ &
ππεξεζηώλ

863.919,64

13,25%

6.522.341,60

1.190.553,95

10,82%

11.002.312,52

Ν αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο επί
ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο.

11. Ζ εηαηξεία θαηά ηελ ρξήζε 2014 πξαγκαηνπνίεζε ινγηζηηθά θέξδε €
210.245,04 ζηα θέξδε πξνο δηαλνκή πξνζηίζεληαη θαη € 2.825.949,10 από
ππόινηπν θεξδώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.
Από ην Γ.Π. πξνηείλεηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε όπσο ε δηαλνκή ησλ
θεξδώλ γίλεη σο εμήο :
Θαζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο
+ πόινηπν θεξδώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
ΠΛΝΙΝ
Κείνλ θόξνο εηζνδήκαηνο 2014
Θέξδε πξνο δηάζεζε

210.245,04 €
2.825.949,10 €
3.036.194,14 €
197.280,52 €
2.838.913,62 €

Ζ δηάζεζε ησλ θεξδώλ πξνηείλεηαη λα γίλεη σο εμήο :
- Ραθηηθό Απνζεκαηηθό
- Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνύ
- πόινηπν θεξδώλ εηο λέν

648,23 €
2.592,90 €
2.835.672,49 €
2.838.913,62 €

H θνξνιόγεζε ησλ θεξδώλ ηεο ρξήζεσο έγηλε ζύκθσλα κε ην Λ. 2940/6-82001.
Ρν αλεθηέιεζην κέξνο ησλ ήδε αλαιεθζέλησλ έξγσλ αλέξρεηαη θαηά ηελ
31/12/2014 εηο ην πνζόλ ησλ € 9.500.000,00 πεξίπνπ.
Θαηά δε ην έηνο 2015 ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ εηο ην
πνζόλ ησλ € 7.000.000,00.
11

Ρν ινγηζηήξην αληεπεμήιζε πιήξσο εηο ηελ απνζηνιήλ ηνπ νύηνο ώζηε λα
είλαη πάληνηε ελήκεξν σο πξνο ηα βηβιία θαη παλ έηεξνλ ζηνηρείνλ θαη
πιεξνθνξίαλ ζηαηηζηηθελ ή εηέξαο θύζεσο.
Παο παξαθαινύκε λα εγθξίλεηαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηά ηελ ρξήζηλ
από 1/1/2014 έσο 31/12/2014 όπσο απηέο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην Βηβιίν
Απνγξαθώλ θαη Ηζνινγηζκώλ .
Ιάξηζα 11/ 05 / 2015
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΓΗΑΛΛΑΘΝΠ
Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν πξαθηηθώλ Γ.Π.
Ν Ξξόεδξνο Γ.Π.

ΗΩΑΛΛΖΠ ΓΗΑΛΛΑΘΝΠ

Βεβαηώλεηαη όηη ε αλσηέξσ έθζεζε ην Γ.Π. πνπ απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4)
ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε
εκεξνκελία 25/05/2015.
Αζήλα 25 Κατνπ 2015

ΗΩΑΛΛΖΠ Γ. ΡΝΙΗΝΞΝΙΝΠ
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Α.Κ. ΠΝΔΙ 12381
BAKER TILLY GREECE – VNT S.A.
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4. ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΘΡΥΛ 2014
Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο αλσηέξσ πξνζσξηλέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΗΑΠ Α.Ρ.Δ., πνπ απνηεινύληαη από ηνλ
ηζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ
πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη
ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην
Διιεληθό Γεληθό Ινγηζηηθό Πρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ
ηνπ θσδ.Λ. 2190/1920, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζύλε
είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε
ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα
Διέγρνπ. Ρα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο
δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό
ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ
θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Θαηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ
θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο,
κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο,
αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε,
θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Βάζε
γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε όηη :
1.

–

-

130.000,00.
2.

Θαηά πάγηα ηαθηηθή ηεο Δηαηξείαο, δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα
απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2014, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο
αλέξρεηαη ζε € 142.700,00, κε ζπλέπεηα λα κελ εκθαλίδνληαη πξνβιέςεηο
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πνζνύ € 142.700,00, ελώ ηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο λα
εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά € 142.700,00.
3.

Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ηα έζνδα ζπκκεηνρώλ
αθνξνύλ επηρεηξήζεηο πνπ δελ ειέγρνληαη από Νξθσηό Διεγθηή Ινγηζηή.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε Θαηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ
ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε
Δπηθύιαμε’, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από
θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξόηππα πνπ
πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Αλαθνξά επί Άιισλ
Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ
αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ
νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
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5. ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 2014

ΑΗΑΠ Α.Ρ.Δ
ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ
ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ 31εο ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη,
κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Λ. 3873/2010)

§ 1. Πύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Ξαξεθθιίζεηο πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο
(α) Άξζξν 42α § 3: Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί
θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε
απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απόιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο
εηθόλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ.
Γελ έγηλε
(β) Άξζξν 42β § 1: Παξέθθιηζε από ηελ αξρή ηνπ ακεηαβιήηνπ ηεο
δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ
«απνηειέζκαηα ρξήζεσο».
Γελ έγηλε
(γ) Άξζξν 42β § 2: Θαηαρώξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό
ζηνηρείνπ ζρεηηδόκελνπ κε πεξηζζόηεξνπο ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο.
Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.
(δ) Άξζξν 42β § 3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ
ινγαξηαζκώλ κε αξαβηθή αξίζκεζε, όηαλ ε εηδηθή θύζε ηεο επηρείξεζεο
ην απαηηεί.
Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.
(ε) Άξζξν 42β § 4: πκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηύμεηο)
ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο.
Γελ έγηλε
(ζη) Άξζξν 42β § 5: Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνύκελεο ρξήζεσο
γηα λα θαηαζηνύλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο
θιεηόκελεο ρξήζεσο.
Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ
§ 2 Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
(α) Άξζξν 43α § 1-α: Κέζνδνη απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
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θαη ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ θαζώο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα
ππνηηκήζεηο ηνπο.
(1) Τα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή
ηνπ θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο κε βάζε εηδηθό
λόκν αμίαο ηνπο, ε νπνία είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη
βειηηώζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζβέζεηο.
(2) Δεν ζςνέηπεξε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο.
(3) Οι ζςμμεηοσέρ και ηα σπεόγπαθα, κε εμαίξεζε ηνπο ηίηινπο κε ραξαθηήξα
πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο, απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη’ είδνο ρακειόηεξε ηηκή,
κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. Ωο ηξέρνπζα ηηκή
ιήθζεθε :
- Γηα ηνπο εηζαγκέλνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ηίηινπο, ν κέζνο όξνο ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο.
- Γηα ηηο κεηνρέο Α.Δ. πνπ δελ είλαη εηζαγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, ε εζσηεξηθή
ινγηζηηθή αμία ηνπο, όπσο πξνθύπηεη από ην λόκηκα ζπληαγκέλν ηειεπηαίν
ηζνινγηζκό ηνπο θαη ειεγκέλν από Νξθσηό Διεγθηή.
(4) Τα από αγοπά πποεπσόμενα αποθέμαηα (εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο,
αλαιώζηκα θ.ι.π.) απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη’ είδνο ρακειόηεξε ηηκή, κεηαμύ ηεο
ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο.
(5) Τα από ιδιοπαπαγωγή πποεπσόμενα αποθέμαηα, εθηόο από ηα ππνιείκκαηα
θαη ππνπξντόληα, απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη’ είδνο ρακειόηεξε ηηκή, κεηαμύ ηνπ
θόζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη ηνπ θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο θόζηνπο
αλαπαξαγσγήο ηνπο. Ζ ρακειόηεξε απηή ηηκή ήηαλ ρακειόηεξε θαη από ηελ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία
(6) Τα ςπολείμμαηα και ηα ςποπποϊόνηα απνηηκήζεθαλ ζηελ πηζαλή ηηκή
πσιήζεώο ηνπο, κεησκέλε κε ηα πξνβιεπόκελα άκεζα έμνδα πσιήζεσο.
(7) Ζ κέζε ηηκή θηήζεσο όισλ ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίζζεθε κε ηε κέζνδν
F.I.F.O, ε νπνία αθνινπζείηαη πάγηα.
(β) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηδ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη:
α) νη θύξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη
ηερληθέο απνηίκεζεο, εθόζνλ ε εύινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β,
β) αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, ε εύινγε αμία, νη
κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαινγηζζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θαζώο θαη νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί
ζην απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο.
γ) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ,
πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζεκαληηθώλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα
επεξεάζνπλ ην πνζό, ην ρξόλν θαη ηε βεβαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ
ηακεηαθώλ ξνώλ,
δ) πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ
κεηαβνιώλ ζε εύινγεο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα
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θεθάιαηα.»
Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε.
(γ) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηζ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εύινγε αμία ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4
ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη:
αα) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ:
- ε εύινγε αμία απηώλ ησλ κέζσλ, αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί
ζύκθσλα κε θάπνηα από ηηο κεζόδνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
43γ,
- πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε απηώλ ησλ κέζσλ, θαη
αβ) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43γ ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη
ηελ εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη:
- ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εύινγε αμία είηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνύ είηε ησλ θαηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ,
- νη ιόγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, θαζώο θαη νη ελδείμεηο
πνπ νδεγνύλ ζηελ πεπνίζεζε όηη ε ινγηζηηθή αμία απηώλ ησλ
ζηνηρείσλ ζα αλαθηεζεί.»
Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε
(δ) Άξζξν 43α § 1-α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε δξαρκέο πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λόκηζκα (Μ.Λ.) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο
ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ.
Γελ ππάξρνπλ
(ε) Άξζξν 43 § 2: Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαηά ηηο βαζηθέο αξρέο
απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθώλ κεζόδσλ απνηηκήζεσο.
Γελ έγηλε
(ζη) Άξζξν 43 § 7-β: Αιιαγή κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή
ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηώλ αμηώλ
Γελ έγηλε.
(δ) Άξζξν 43 § 7-γ: Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο, κεηαμύ ηεο αμίαο
απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηώλ αμηώλ θαη ηεο ηξέρνπζαο
ηηκήο αγνξάο ηνπο, εθόζνλ είλαη αμηόινγε.
Γελ είλαη αμηόινγε ε δηαθνξά.
(ε) Άξζξν 43 § 9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελόκελεο κέζα ζηε
ρξήζε, κε βάζε εηδηθό λόκν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνύ
«Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο».
Γελ έγηλε αλαπξνζαξκνγή
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§ 3. Ξάγην ελεξγεηηθό θαη έμνδα εγθαηαζηάζεσο
(α) Άξζξν 42ε § 8: Κεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ
εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απνζβέζεσο).

θαη

εμόδσλ

Ξαξαζέηεηαη ζρεηηθόο πνιύζηεινο πίλαθαο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε
δηάηαμε
ΑΜΗΔΠ ΘΡΖΠΔΥΠ
ΞΝΙΝΗΞΝ
31/12/13
ΑΜΖΠΔΗΠ

ΚΔΗΥΠΔΗΠ

ΞΝΙΝΗΞΝ
31/12/14

0,00

0,00

321.272,14

0,00
15.600,00
31.243,00

0,00
0,00
0,00

472.241,78
1.409.622,41
436.591,97

13.344,98
60.187,98

0,00
0,00

157.310,60
2.797.038,90

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ
ΓΖΞΔΓΑ-ΝΗΘΝΞΔΓΑΑΓΟΝΗ
321.272,14
ΘΡΗΟΗΑ & ΡΔΣΛΗΘΑ
ΔΟΓΑ
472.241,78
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ
1.394.022,41
ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔΠΑ
405.348,97
ΔΞΗΞΙΑ & ΙΝΗΞΝΠ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
143.965,62
ΠΛΝΙΑ 2.736.850,92

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ
ΞΝΙΝΗΞΝ
31/12/13

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ
ΣΟΖΠΔΥΠ

ΑΛΑΞ/ΓΖ
ΚΔΗΥΠΔΗΠ

ΞΝΙΝΗΞΝ
31/12/14

ΑΛΑΞ/ΠΡΝ
ΞΝΙΝΗΞΝ

3.587,92

0,00

0,00

3.587,92

317.684,22

470.187,50

2.054,26

0,00

472.241,76

0,02

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ
ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ
ΚΔΠΑ
ΔΞΗΞΙΑ & ΙΝΗΞΝΠ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ

1.058.637,88

70.105,43

0,00

1.128.743,31

280.879,10

350.889,98

18.532,67

0,00

369.422,65

67.169,32

138.594,29

6.831,30

0,00

145.425,59

11.885,01

ΠΛΝΙΑ

2.021.897,57

97.523,66

0,00

2.119.421,23

677.617,67

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ
ΓΖΞΔΓΑΝΗΘΝΞΔΓΑ- ΑΓΟΝΗ
ΘΡΗΟΗΑ & ΡΔΣΛΗΘΑ
ΔΟΓΑ

(β) Άξζξν 43 § 5-δ: Αλάιπζε πξόζζεησλ απνζβέζεσλ.
Γελ έγηλαλ.
(γ) Άξζξν 43 § 5-ε: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζώκαησλ πάγησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
Γελ ζρεκαηίζηεθαλ.
(δ) Άξζξν 43 § 3-ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζώλ ησλ εμόδσλ
εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απνζβέζεσο) πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε.
Γελ ππάξρνπλ
(ε) Άξζξν 43 § 3-γ: Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ
ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνύζα ρξήζε, θαηά
ηελ πιεξσκή (δόζεσλ) θαη / ή ηελ απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο
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δαλείσλ ή πηζηώζεσλ, ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο
πάγησλ ζηνηρείσλ.
Γελ ππάξρνπλ
(ζη) Άξζξν 43 § 4 εδάθ. α΄ θαη β΄: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ
θνλδπιίσλ «Έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο», «Παξαρσξήζεηο θαη
δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη «Τπεξαμία επηρεηξήζεσο
(GOODWILL)».
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα.
§ 4. Ππκκεηνρέο
(α) Άξζξν 43α § 1-β΄: πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε
πνζνζηό κεγαιύηεξν από 10% .

- Θνηλνπξαμία ΛΡΗΛΝΠ ΑΡΒΔΔ – ΑΗΑΠ ΑΡΔ ζπκκεηνρή 85%

€

4.988,99

- Θνηλνπξαμία ΘΑΠΡΝΟ ΑΔ – ΑΗΑΠ ΑΡΔ ζπκκεηνρή 50%

€

5.000,00

- Θνηλνπξαμία ΑΗΑΠ ΑΡΔ – Γ. ΘΑΡΠΗΑΚΞΝΟΑΠ ζπκκεηνρή
99,55%

€

5.842,99

- Θνηλνπξαμία ΑΗΑΠ ΑΡΔ – Γ. ΜΔΛΗΓΖΠ ζπκκεηνρή 98%

€

7.840,00

- Θνηλνπξαμία ΘΑΠΡΩΟ (Οαρνύια) ζπκκεηνρή 50%

€

7.000,00

- Θνηλνπξαμία ΘΑΠΡΩΟ (Ξελεηόο – Θνδάλε) ζπκκεηνρή 50%

€

5.000,00

- Θνηλνπξαμία ΚΞΝΦΗΘΝΠ - ΑΗΑΠ ΑΡΔ ζπκκεηνρή 50%

€

1.500,00

- Θνηλνπξαμία ΚΞΝΦΗΘΝΠ - ΑΗΑΠ ΑΡΔ (Πνθάδεο) ζπκκεηνρή
58%

€

29.000,00

Πύλνιν

€ 66.171,98

(β) πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ε
εηαηξεία είλαη απεξηόξηζηα επζπλόκελνο εηαίξνο.
Γελ ππάξρνπλ
(γ) Άξζξν 43α § 1-ηε΄: ύληαμε ελνπνηεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή.
§ 5. Απνζέκαηα
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νηθνλνκηθώλ
νηθνλνκηθέο

(α) Άξζξν 43α § 1-ηα : Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από
ηνπο θαλόλεο απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43, γηα ιόγνπο θνξνινγηθώλ
ειαθξύλζεσλ.
Γελ έγηλε παξέθθιηζε.
(β) Άξζξν 43α § 1-η : Γηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη.
Γελ ππάξρνπλ.
§ 6. Κεηνρηθό Θεθάιαην
(α) Άξζξν 43α § 1-δ: Θαηεγνξίεο κεηνρώλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην
κεηνρηθό θεθάιαην.

Θνηλέο κεηνρέο (νλνκαζηηθέο ή
αλώλπκεο)
Ξξνλνκηνύρεο κεηνρέο νλνκαζηηθέο
ή αλώλπκεο)
Πύλνιν

Αξηζκόο Νλνκαζηηθή
Αμία
87.600
31,00
87.600

-

Ππλνιηθή
Αμία
2.715.600,00
-

31,00 2.715.600,00

(β) Άξζξν 43α § 1-γ: Δθδνζείζεο κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αύμεζε
ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.
Δθδόζεθαλ 3.848 λέεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 31,00 νη νπνίεο πξνέξρνληαη
από ηελ
θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ ύςνπο €
104.449,62, από θεθαιαηνπνίεζε αθνξνινγεηνπ απνζεκαηηθνύ εηδηθώλ
δηαηάμεσλ € 12.140,31 θαη θαηά € 2.698,07 από ππόινηπν θεξδώλ εηο λέν.
(γ) Άξζξν 43α § 1-ε θαη 42ε § 10: Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα
ζ' απηνύο δηθαηώκαηα.
Γελ εθδόζεθαλ
(δ) Άξζξν 43α § 1-ηζη: Απόθηεζε ίδησλ κεηνρώλ κέζα ζηε παξνύζα
ρξήζε.
Γελ απνθηήζεθαλ.
§ 7. Ξξνβιέςεηο θαη ππνρξεώζεηο – Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ – Δθηόο Ηζνινγηζκνύ δηαθαλνληζκνί - Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα
κέξε
(α) Άξζξν 42ε § 14 εδαθ. δ: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Ινηπέο
πξνβιέςεηο» αλ ην πνζό πνπ είλαη ζεκαληηθό .ύκθσλα κε ην άξζξν
43α § 1-ηδ΄, παξαηίζεηαη θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ πξνβιέςεσλ
απνδεκηώζεσο ηνπ πξνζσπηθνύ.
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Γελ ζρεκαηίζηεθε πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ
ππεξεζία. Αλ ζρεκαηίδνηαλ ην ζσξεπκέλν ύςνο ηεο ζα αλέξρνηαλ ζε €
142.700,00 πεξίπνπ

(β) Άξζξν 43α § 1-δ: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο θ.ι.π.
πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. Τπνρξεώζεηο
θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ θαη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο γηα
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.
πάξρνπλ ζε εμέιημε ζπκβάζεηο έξγσλ.
(γ1) Άξζξν 43α § 1-δα΄(1): - Ζ θύζε θαη ν επηρεηξεκαηηθόο ζηόρνο ησλ
εθηόο ηζνινγηζκνύ δηαθαλνληζκώλ(2) ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη νη
νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο απηώλ ζηελ εηαηξεία, εθόζνλ νη πξνθύπηνληεο
από απηνύο θίλδπλνη ή ηα νθέιε είλαη νπζηώδεηο θαη ε δεκνζηνπνίεζή
ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
εηαηξείαο.
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί πέξαλ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνεγνύκελε παξάγξαθν
(γ2) Άξζξν 43α § 1-δα - Οη νπζηώδεηο ζπλαιιαγέο πνπ δελ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηνπο ζπλήζεηο όξνπο ηεο αγνξάο από ηελ εηαηξεία
κε ηα ζπλδεόκελα κέξε(3), καδί κε ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηε θύζε
ηεο ζρέζεο ηνπ ζπλδεόκελνπ κέξνπο, θαζώο θαη άιια ζρεηηθά
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε
ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο.
Γελ ππάξρνπλ
(δ) Άξζξν 43α § 1-ηβ: Πηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη
πνζά θόξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηνκέλεο
θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ δελ εκθαλίδνληαη ζηηο
ππνρξεώζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο.

(1)

(2)

(3)

Η πεξίπη. δα΄ πξνζηέζεθε ζηελ §1 ηνπ άξζξνπ 43α κε ην άξζξν 2§1 ηνπ Ν. 3873/2010 θαη ηζρύεη γηα
ηζνινγηζκνύο πνπ θιείλνπλ από 6.9.2010 θαη κεηά.
Γηα ην πεξηερόκελν ηωλ εθηόο ηζνινγηζκνύ δηαθαλνληζκώλ βι. ηηο §§ 8 θαη 9 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο
2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) θαη ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ δηαθαλνληζκνύο θαηακεξηζκνύ θηλδύλωλ θαη
νθειώλ ή ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ζύκβαζε, όπωο εμαγνξά ρξένπο, ζπκθωλίεο ζπλδπαζκέλεο
πώιεζεο θαη επαλαγνξάο, δηαθαλνληζκνύο απνζεκάηωλ επί παξαθαηαζήθε, δηαθαλνληζκνύο παξαιαβήο ή
απνδεκίωζεο, ηηηινπνίεζε ε νπνία δηεπζεηείηαη κέζω ρωξηζηώλ εηαηξεηώλ θαη επηρεηξήζεωλ κε αλώλπκεο
εηαηξηθήο κνξθήο, ελερπξηαζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ, δηαθαλνληζκνύο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο,
ππεξγνιαβίεο θ.ιπ..
Γηα ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ «ζπλδεόκελα κέξε» βι. ηηο §§ 6 θαη 7 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο 2006/46/ΕΚ
(L224/16.8.2006) θαη ην ΔΛΠ 24.
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Γηα ηε ρξήζε 2014 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ
Νξθσηώλ Διεγθηώλ Ινγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
82 παξ. 5 Λ.2238/1994. Ν έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό
θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2014.
(ε) Άξζξν 43α § 1-ζη: Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πάλσ από 5 έηε.
Γελ ππάξρνπλ
(ζη) Άξζξν 43α § 1-ζη: Τπνρξεώζεηο θαιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο
αζθάιεηεο.
Ρα Γάλεηα από ηελ ηξάπεδα Θύπξνπ κε ππόινηπν ηελ 31.12.2014 € 403.800,19
έρνπλ θαιπθζεί κε πξνζεκείσζε έσο θαη € 587.234,04 επί νηθνπέδνπ ηεο
εηαηξείαο 32.300 m² ζηελ Θνηιάδα Ιαξίζεο σο θαη επί ησλ θηηξίσλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ ησλ επξηζθνκέλσλ επ’ απηνύ.
(δ) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηδ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη:
α) νη θύξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη
ηερληθέο απνηίκεζεο, εθόζνλ ε εύινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β,
β) αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, ε εύινγε αμία, νη
κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαινγηζζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θαζώο θαη νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί
ζην απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο.
γ) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ,
πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζεκαληηθώλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα
επεξεάζνπλ ην πνζό, ην ρξόλν θαη ηε βεβαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ
ηακεηαθώλ ξνώλ,
δ) πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ
κεηαβνιώλ ζε εύινγεο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα
θεθάιαηα.»
Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε.
(ε) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηζ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εύινγε αμία ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4
ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη:
αα) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ:
- ε εύινγε αμία απηώλ ησλ κέζσλ, αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί
ζύκθσλα κε θάπνηα από ηηο κεζόδνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
43γ,
- πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε απηώλ ησλ κέζσλ, θαη
αβ) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43γ ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ
ππεξβαίλεη ηελ εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη:
- ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εύινγε αμία είηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ
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ελεξγεηηθνύ είηε ησλ θαηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, νη
ιόγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, θαζώο θαη νη ελδείμεηο
πνπ νδεγνύλ ζηελ πεπνίζεζε όηη ε ινγηζηηθή αμία απηώλ ησλ
ζηνηρείσλ ζα αλαθηεζεί.»
Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε.

§ 8. Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
- Άξζξν 42ε § 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθώλ
ινγαξηαζκώλ «Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα» θαη «Έμνδα ρξήζεσο
δνπιεκέλα».
Ρν ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ «Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα» ύςνπο € 8.808,00
αθνξά ζην ζπλνιό ηνπ πξόβιεςε ηόθσλ δαλείσλ.
§ 9. Ινγαξηαζκνί ηάμεσο
- Άξζξν 42ε § 11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ
δελ θαιύπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή από ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επόκελεο §
10.
- Θύθινο εξγαζηώλ από ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο
- Ξξνζεκείσζε ππέξ Ρξάπεδαο Θύπξνπ
Πύλνιν

€
3.136.703,73
€
587.234,04
€ 3.723.937,77

§ 10. Σνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο
- Άξζξν 42ε § 9: Δγγπήζεηο
ρνξεγήζεθαλ από ηελ εηαηξεία.

θαη

εκπξάγκαηεο

αζθάιεηεο

πνπ

Βιέπε αλσηέξσ §7 (ζη).
§ 11. Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο
(α) Άξζξν 43α § 1-ηγ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.
325/1994: Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο
εηαηξείαο.
Γελ ππάξρνπλ
(β) Άξζξν 43α § 1-ηγ: Τπνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή
αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε απνρσξήζαληα ηελ παξνύζα ρξήζε
κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξείαο.
Γελ ππάξρνπλ
(δ) Άξζξν 43α § 1-ηδ: Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα
δηνηθήζεσο (κέιε δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο)
Γελ ππάξρνπλ.
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§ 12. Απνηειέζκαηα ρξήζεσο
(α) Άξζξν 43α § 1-ε: Θύθινο εξγαζηώλ θαηά θαηεγνξίεο
δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο αγνξέο. (Ο θύθινο εξγαζηώλ
ιακβάλεηαη όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 42ε § 15 εδάθην α’).
Από πσιήζεηο πξντόλησλ
Από ππεξεζίεο (έξγα) :

€
- Γεκόζηα
- Ηδησηηθά

200.178,83

€ 10.764.133,69
€
38.000,00
€ 10.802.133,69
€ 11.002.312,52

(β) Άξζξν 43α § 1-ζ: Κέζνο όξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεσο πξνζσπηθνύ θαη θαηεγνξίεο απηνύ, κε ην ζπλνιηθό θόζηνο
ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζην «Γηνηθεηηθό (ππαιιειηθό) πξνζσπηθό»
πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζό ακεηβόκελν πξνζσπηθό θαη ζην
«εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό» νη ακεηβόκελνη κε εκεξνκίζζην.
(1) Κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ άηνκα
17
(2) Κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ θαηά θαηεγνξίεο:
- Γηνηθεηηθό (ππαιιειηθό) πξνζ. άηνκα
- Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό άηνκα
Πύλνιν άηνκα

16
1
17

(3) Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ:
- Γηνηθεηηθνύ (ππαιιειηθνύ) πξνζσπηθνύ:
Κηζζνί
Θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο θαη βνεζήκαηα
-

Δξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ:
Ζκεξνκίζζηα
Θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο θαη βνεζήκαηα

€ 485.731,44
€ 123.421,11
€ 219.180,47
€ 137.647,71
€ 965.980,73

(γ) Άξζξν 42ε § 15-β: Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ
θαη εζόδσλ (δειαδή ησλ ινγαξηαζκώλ «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα»
θαη «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα»). Αλ ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκώλ
«έθηαθηεο δεκηέο» θαη «έθηαθηα θέξδε» είλαη ζεκαληηθά, θαη’ εθαξκνγή
ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 43α § 1-ηγ, παξαηίζεηαη θη απηώλ αλάιπζε (κε
βάζε ηνπο ινγαξηαζκνύο 81.02 θαη 81.03 ηνπ Γελ. Ινγ. ρεδίνπ).
Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα :
Ρα έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα ύςνπο € 30.213,87 αθνξνύλ θαηά € 1.222,70
θνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο, θαηά € 11.257,72 ηέινο επηηεδεύκαηνο
εξγνηαμίσλ θαη θαηά € 17.733,45 θόξνπο θαη ηέιε πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ.
(δ) Άξζξν 42ε § 15-β: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ «Έζνδα
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ». «Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ
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ρξήζεσλ» θαη «Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ».
Γελ ππάξρνπλ
(ε) Άξζξν 43α § 1-θ *: «Γηαθξηηή παξνπζίαζε ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ
πνπ ρξέσζε θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο ν λόκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθό
γξαθείν:
Πηελ θιεηώκελε ρξήζε γηα ακνηβέο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ρξεώζεθε πνζό € 4.400,00 πιένλ Φ.Ξ.Α.
Γελ ρξεώζεθαλ από ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ακνηβέο γηα ινηπέο εξγαζίεο.
§ 13. Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε
θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθόλαο
(δ) Άξζξν 43α § 1-ηδ: Νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
από εηδηθέο δηαηάμεηο ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεξε
πιεξνθόξεζε ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο
πηζηήο εηθόλαο.
Ρα πάγηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ ππόςε γηα ηελ θαηάηαμε ηεο εηαηξείαο
παξακέλνπλ θαη ζήκεξα ζηελ ηδηνθηεζία ηεο θαη ε αμία ηνπο ζήκεξα δελ είλαη
κηθξόηεξε. Δπίζεο θαλέλα από ηα πάγηα απηά δελ πσιήζεθε.
Ιάξηζα 30 Απξηιίνπ 2015
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π

Ν Γ/ΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

Ν ΙΝΓΗΠΡΖΠ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΓΗΑΛΛΑΘΝΠ
Α.Γ.Ρ. Φ 475368

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΕΓΝΓΗΑΛΛΖΠ
Α.Γ.Ρ. ΑΕ 587693

ΔΟΗΞ. ΘΝΡΗΛΑΠ
Α.Γ.Ρ. ΑΑ 427378
0072871 Α΄ ΡΑΜΖΠ

Βεβαηώλεηαη όηη ην αλσηέξσ πξνζάξηεκα πνπ απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο
είλαη απηό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία
25.05.2015.
Αζήλα 25 Κατνπ 2015

ΗΩΑΛΛΖΠ Γ. ΡΝΙΗΝΞΝΙΝΠ
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Α.Κ. ΠΝΔΙ 12381
BAKER TILLY GREECE - VNT S.A.
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ΘΔΚΑ 1νλ : ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε εγθξίλεη πακςεθεί ηελ έθζεζε ηνπ Γ.Π πξνο ηνπο
κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεσο 2014.
ΘΔΚΑ 2νλ : ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΘΡΥΛ
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε εγθξίλεη πακςεθεί ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ πξνο
ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο δηα ηελ ρξήζε 2014.
ΘΔΚΑ 3νλ : ΔΓΘΟΗΠΖ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ – ΑΞΑΙΙΑΓΖ Γ.Π. & ΔΙΔΓΘΡΥΛ
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε εγθξίλεη πακςεθεί ηνλ Ηζνινγηζκό ρξήζεσο 2014
ηνλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 2014 ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο 2014 σο
θαη ην πξνζάξηεκα ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο γηα ηελ ρξήζε
2014 ιακβάλνληαο δε ππ΄ όςηλ ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο
πηνζεηεί
απνιύησο ηνπο ππό ηνπ Γ.Π εθηεζέληεο ιόγνπο δηα ην πξνθύςαλ
απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο 2014 απαιιάζζεη δε πακςεθεί ηα κέιε ηνπ Γ.Π θαη
ηνπο ειεγθηέο
από πάζεο επζύλεο δηαρεηξίζεσο θαη απνδεκηώζεηο γηα ηελ
δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε .
ΘΔΚΑ 4νλ : ΔΘΙΝΓΖ ΔΙΔΓΘΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2015
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε εθιέγεη πακςεθεί σο ηαθηηθό νξθσηό ειεγθηή δηα ηελ
ηξέρνπζα ρξήζε από 1/1/2015 έσο 31/12/2015 ηνλ :
Α)

ΡΑΘΡΗΘΝΠ : ΚΞΑΟΘΑΠ ΞΔΡΟΝΠ ηνπ ΣΟΖΠΡΝ, πηπρηνύρνο SUSSEX
UNIVERSITY, γελλεζείο ζηε Αζήλα ην 1977, κε ΑΚ ΠΝΔΙ 34871 & ΑΓΡ Ο
070134, ΑΡ Αγίνπ Πππξίδσλνο, ΑΦΚ 076775909, ΓΝY Ακαξνπζίνπ

Β)

ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝΠ:

ΡΝΙΗΝΞΝΙΝΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ

ηνπ

ΓΔΥΟΓΗΝ,

πηπρηνύρνο ΑΠΝΔΔ, γελλεζείο ζηε Ιάξηζα ην 1946, κε ΑΚ ΠΝΔΙ 12381 &
ΑΓΡ Ξ 582740/1990, ΑΡ Ε Αζελώλ, ΑΦΚ 011353068, ΓΝY ΘΓ Αζελώλ
ΘΔΚΑ 5νλ
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε εγθξίλεη ηελ κηζζνδνζία ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. νη νπνίνη
εκθαλίδνληαη ζηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θαη είλαη δηα ηνλ κελ θ. Δπξηπίδε
Θνπηίλα κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 45.000 επξώ κηθηώλ εηεζίσο ηεο δε θ. Ξαγαληά
Καξίαο έσο ηνπ πνζνύ ησλ 30.000 επξώ εηεζίσο .
Πηα ελ ιόγσ πνζά δελ πεξηιακβάλνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ εξγνδόηε.
ΘΔΚΑ 6νλ : ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΥΛ 2014
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη πακςεθεί όπσο εγθξίλεη ηελ δηαλνκή
θεξδώλ σο εκθαλίδεηαη εηο ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ δεκνζηεπζέληα
ηζνινγηζκό θαη απνθαζίδεη λα κελ δηαλέκεη κέξηζκα γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε θαη
όιν ην ελαπνκείλαλ πνζό λα άρζε ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ <<ππόινηπνλ
θεξδώλ εηο λένλ>>.
ΘΔΚΑ 7νλ : ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ 2014
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε εγθξίλεη πακςεθεί όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έρεη ιάβεη
ην Γ.Π. γηα ην δηάζηεκα από 1-1-2013 έσο 31-12-2013 θαη εηδηθόηεξνλ εγθξίλεη
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ηελ απόθαζε ηνπ Γ.Π. γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθώλ σο ην
πξαθηηθό Λν 614 ηεο 19-12-2014.
ΘΔΚΑ 8νλ : ΔΓΘΟΗΠΖ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΡΝΘΙΖΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη πακςεθεη όπσο εγθξίλεη ηηο απνθάζεηο ηεο
Δ.Α.Γ.Π. ηεο 31-12-2014 πεξί ηεο κεηαηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο εηαηξίαο κε
αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ απηήο.
Κε ππάξρνληνο εηέξνπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζηλ ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη
ππνγξάθεηαη ην παξόλ πξαθηηθό ηεο εηαηξείαο σο έρεη .

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΕΓΝΓΗΑΛΛΖΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΗΑΛΛΑΘΝΠ
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