ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία
« ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Στη Λάρισα σήµερα την 30ην Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12 µεσηµβρινή συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας εις Τακτική Γενική
Συνέλευση σύµφωνα µε την πρόσκληση του ∆.Σ .
Η Συνέλευση έλαβε χώρα στα επί της Αθ. ∆ιάκου 1 ευρισκόµενα γραφεία
της εταιρείας προς τον σκοπό όπως οι κύριοι µέτοχοι συζητήσουν και λάβουν
αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως .
Προσωρινώς κατέλαβε την έδρα ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ως ψηφολέκτης προσελήφθη ο κ.
Π. Ράπτης.
Αναγιγνώσκεται πρώτον από τον Πρόεδρο ο κατάλογος των δικαιουµένων
να συµµετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως µετά του αριθµού των µετόχων ενός
εκάστου ως και των ψήφων των:

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Πολιτικός Μηχανικός – Πρόεδρος ∆.Σ –
Αθ. ∆ιάκου 1, Λάρισα - Μετοχές : 33.479
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Τεχνολόγος Μηχανικός – Μέλος του ∆.Σ – Αθ.
∆ιάκου 1 , Λάρισα – Μετοχές : 8.736
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – Τεχνολόγος Μηχανικός – Αθ. ∆ιάκου 1, Λάρισα
Μετοχές: 2.990
ΚΟΣΜΟΥΟΓΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ – ∆ικηγόρος
Μετοχές : 37.978

– Κούµα

–

10, Λάρισα -

∆Ε∆ΙΚΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ – Εµπ/χνης Εργολάβος – Αθ. ∆ιάκου 1,
Λάρισα– Μετοχές : 4.417

Σύνολο Μετοχών : 87.600

-

Ψήφοι

87.600

Ευρέθησαν παρόντες οι Μέτοχοι :
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ,
ΚΟΣΜΟΥΟΓΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ,
∆Ε∆ΙΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,
∆ηλαδή σύµφωνα µε τους παρόντες και τις κατατεθείσες µετοχές δικαίωµα
ψήφου έχουν Μετοχές 87.600.
Μετά την επακρίβωση ότι οι ανωτέρω µέτοχοι έχουν τις ανωτέρω µετοχές ,
ότι η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η σχετική ηµερησία διάταξη
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δηµοσιεύθηκαν και τοιχοκολλήθηκαν νοµίµως και ότι η Γενική Συνέλευση
ευρίσκεται εν απαρτία παρισταµένων των ανωτέρω µετόχων , ο προσωρινός
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Τριακοστής Τρίτης Γενικής
Συνέλευσης και προσκάλεσε τους µετόχους να προβούν εις την εκλογή του
οριστικού Πρόεδρου και Γραµµατέας της Συνέλευσης.
Γενοµένης της ψηφοφορίας κατά το άρθρον 12 και 19 του καταστατικού
εξελέγησαν οριστικός Πρόεδρος ο κ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και
Γραµµατέας ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Αφού καταρτίσθηκε το Προεδρείο ο κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει την
Ηµερησία ∆ιάταξη η οποία έχει ως εξής :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΙΑΣ ΑΤΕ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύµφωνα µε τον κωδικοποιηµένο νόµο 2190/20 όπως ισχύει σήµερα και το
άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της
Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2016 ηµέρα Πέµπτη,
ώρα 12η µεσηµβρινή εις τα επί της Αθ. ∆ιάκου 1 ευρισκόµενα γραφεία της
Εταιρείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τους Μετόχους
πεπραγµένων της χρήσεως 2015.

επί

των

2. Έκθεση των Ελεγκτών επί του Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2015.
3. Έγκριση του Ισολογισµού Χρήσεως 2015 του λογαριασµού Αποτελεσµάτων
Χρήσεως και απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από
πάσης ευθύνης και αποζηµιώσεως.
4. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτού και ενός αναπληρωµατικού τοιούτου δια την
χρήση 2016 ήτοι : από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
5. Έγκριση υπό της Γενικής συνελεύσεως , της µισθοδοσίας της ΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΓΑΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΝΗ και του ΚΟΥΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙ∆Η όπως εµφανίζεται στις
µισθολογικές καταστάσεις και των διαφόρων µεταβολών εφεξής .
6. Εκλογή Νέου ∆.Σ.
7. Έγκριση υπο την
Κ/ΞΙΕΣ.
1.
ΑΙΑΣ ΑΤΕ –
2.
ΑΙΑΣ ΑΤΕ –
3.
ΑΙΑΣ ΑΤΕ –
4.
ΑΙΑΣ ΑΤΕ –

Γ.Σ. των µερισµάτων από συµµετοχές της ετιαρίας σε
Γ. ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ

8. ∆ιανοµή κερδών.
9. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις
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Οι εκ των Μετόχων οι επιθυµούντες να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα
πρέπει να συµµορφωθούν απολύτως µε τις διατάξεις του Καταστατικού της
εταιρείας και τας τοιαύτας του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/20 όπως ισχύει
σήµερα.
Κατόπιν ο Πρόεδρος διένειµε και ανέγνωσε τα εξής έγγραφα :
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1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10314/31/Β/86/82 ΓΕΜΗ 026536240000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατοµεία
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκ/σεις
και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων

Ποσά Κλειόµενης χρήσεως 2015
Αξία Κτησ.
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία

Γ.
ΙΙ.

ΙΙΙ.

∆.
Ι.

ΙΙ.

229.500,00
91.772,14
472.241,78

0,00
3.587,92
472.241,76

229.500,00
88.184,22
0,02

1.409.622,41
436.591,97
157.310,60
2.797.038,90

1.199.118,06
388.036,41
147.701,70
2.797.038,90

210.504,35
48.555,56
9.608,90
2.210.685,85

Συµµετοχές & Άλλες Μακρ/σµες
Απαιτήσεις
1. Συµ/χες σε συνδεµένες επιχ/σεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά
5. Προκαταβολές για αγορές
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
5. Βραχυπροθ. απαιτήσεις κατά
συνδεµένων επιχ/σεων
11. Χρεώστες διάφοροι Ελλ. ∆ηµόσιο
Λοιποί χρεώστες διάφοροι

47.500,00
586.353,05
633.853,05

400.000,00
198.504,47
598.504,47
5.239.039,66

327.333,74
384.362,29
2.377,11

ΙΙ.

Χρεόγραφα
5. Μετοχές

120.000,00
6.073.112,80

ΙV.
0

∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

25.915,64
3.008.820,37
3.034.736,01

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
( ∆Ι + ∆ΙΙ + ∆ΙV )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ + ∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.
Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων
και εµπραγµάτων ασφαλειών
4.
Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

9.706.353,28
10.460.206,33

587.234,04
1.298.022,74
1.885.256,75
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Α. Εταιρείας
Β. Από συµ. σε κοιν/ξίες
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκµ/σεως
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σεως
Πλέον: 1. Έσοδα συµµετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΙΙ. Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Μείον : Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανοργ. Έσοδα
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργ. Έξοδα
4. Προβλέψεις για έκτακτους
κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά Κλειόµενης χρήσεως
2015
9.406.844,63
1.298.022,74

9.406.844,63
8.230.823,97
1.176.020,66
125.432,23
1.301.452,89

145.752,24
41.752,25
25.806,43
248,83
-227.361,12

702.577,81
669.031,99

187.504,49
1.113.948,40

-201.305,86
912.642,54

-1.371.609,80
-458.967,26

91.264,62
91.264,62

0,00
-458.967,26
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειοµ.
χρήσεως 2015

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(87.600 µετ. των 31,00 ευρω)
1. Καταβληµένο
ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Αποθεµατικά καταστατικού

2.715.600,00

288.777,97
1.129.166,76
1.417.944,73

V.

Αποτελέσµστα εις Νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
( ΑΙ+ΑΙΙΙ+ ΑΙV+ΑV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβ. Απολ. Προσωπικού

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες Ληξ. Βραχυπ. υποχρ.
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓI + ΓII )
∆.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως ∆ουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
( Α+ Γ+∆ )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.
Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων
και εµπραγµάτων ασφαλειών
4.
Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

2.119.522,76
6.253.067,49

136.643,59
136.643,59

0,00

1.371.481,48
795.344,30
847.073,34
151.131,22
869.087,91
36.377,00
4.070.495,25
4.207.138,84

0,00

10.460.206,33

587.234,04
1.298.022,74
1.885.256,75
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3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. " ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
ΠΡΟΣ
Την 33η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων
υπογεγραµµένοι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.
1.
2.
3.
4.
5.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΝΗΣ
ΠΑΓΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

οι

κάτωθι

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.

Κύριοι Μέτοχοι
Ανακοινώνουµε τα κάτωθι επί των εργασιών, συναλλαγών , καταστάσεων και εν
γένει διαχειρίσεως της εταιρείας για την διαχείριση την κλεισθείσαν την
31/12/2015.
1. Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας µας είναι ικανοποιητική. Οι πωλήσεις
µας από κατασκευές έργων την τελευταία πενταετία έχουν την εξής
διακύµανση :
2011
2012
2013
2014
2015

:
:
:
:
:

7.841.442,64 ευρώ.
10.239.845,70 ευρώ.
6.522.341,60 ευρώ.
11.002.312,52 ευρώ.
9.406.844,63 ευρώ.

2. Το Ενεργητικό και το Παθητικό της εταιρείας ως και τα στοιχεία των
αποτελεσµάτων χρήσεως αναφέρονται λεπτοµερώς στον Ισολογισµό και
στην ανάλυση του λογ/σµού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" .Η εταιρία έχει
στην κατοχή της τα πιο κάτω ακίνητα :
- Λατοµείο στην Κοιλάδα Λάρισας 32.300 τ.µ. αξίας κτήσεως € 91.772,14
- 50% εξ αδιαιρέτου Οικόπεδο 3.795,55 m2 στη θέση Κούντρα του
∆ήµου Λάρισας αξίας € 229.500,00.
- Κτίρια και τεχνικά έργα στο ως άνω λατοµείο 372 τ.µ. συνολικής αξίας
κτήσεως € 472.241,78.
3. Κατά την υπό κρίσιν διαχείρισιν τα έξοδα διοικήσεως ανήλθαν στο ποσό
των € 145.752,24 τα χρηµατοοικονοµικά εις το ποσόν των € 227.361,12
τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως εις το ποσόν των € 41.752,25 ενώ το
κόστος πωλήσεων ανήλθε εις το ποσόν των € 8.230.823,97.
4. Οι διενεργηθείσες λειτουργικές, ενσωµατωµένες εις το κόστος αποσβέσεις,
ανήλθον στο ποσό των 91.264,62 ευρώ και ειδικότερα αυτά αφορούν :
Α. Αποσβέσεις ακινήτων
Β. #
µηχανολογικού εξοπλισµού
Γ. #
λοιπού εξοπλισµού

0,00 ευρώ.
70.374,75 ευρώ.
20.889,87 ευρώ.
91.264,62 ευρώ.

5. Κατά την υπό κρίσιν περίοδο οι αγορές υλών – εµπορευµάτων και τα
µεταφορικά έξοδα αυτών ανήλθον στο ποσό των € 2.858.243,17 εκ των
οποίων αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών € 2.766.500,37 και
µεταφορικών εξόδων € 91.742,80.
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6. Τα έσοδα από κατασκευές δηµοσίων έργων ανήλθον εις το ποσόν των €
9.388.462,33, τα έσοδα από πωλήσεις ασφαλτοµίγµατος ανήλθαν εις €
13.139,05 και από πωλήσεις άχρηστου υλικού 5.242,95 €
7. ∆ια την χρήση 2015 έχουν πληρωθεί πρόστιµα φορολογικά και προσαυξήσεις
ασφαλιστικών ταµείων ίσον προς € 4.096,26.
8. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2014. Για τη χρήση
2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5
Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση
των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2015.
9. Οικονοµική θέση της εταιρείας
Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται
ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ
6.510.249,96 έναντι Ευρώ 6.969.217,12 της προηγούµενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015
και 2014 έχουν ως εξής:
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2015

31/12/2014
10.10
Κυκλοφορούν
ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

1.857,87
10.845.647,52

93,14%

9.826.353,28
10.460.206,33

93,94%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

743.789,65
10.845.647,52

6,85%

633.853,05
10.460.206,33

6,05%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

6.969.217,22
3.867.622,31

180,19%

6.253.067,49
4.070.495,25

153,61%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

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

35,66%
64,25%

4.070.495,25
10.460.206,33
6.253.067,49
10.460.206,33

38,91%
59,77%
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Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

6.969.217,22
743.789,65

936,98%

6.510.249,96
633.853,05

1.027%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν
ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

10.101.857,87

260,60%

3.876.430,30

9.826.353,28

257,69%

3.813.312,78

Ο δείκτης αυτός
δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν
ενεργητικό

6.285.545,09

62,62%

10.101.857,87

6.013.040,50

61,19%

9.826.353,28

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος
ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων
(Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων).
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων

210.245,04
11.284.550,66

1,86%

-458.967,26
9.558.332,12

-4,80%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε
σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα
Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

210.245,04
6.969.217,22

3,01%

-458.967,26
6.510.249,96

-7,05%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας.
Μικτά αποτελέσµατα
Πωλήσεις αποθεµάτων
& υπηρεσιών

1.190.553,95
11.002.312,52

10,82%

1.301.452,89

13,83%

9.406.844,63

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί
των πωλήσεων της εταιρείας.
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10. Η εταιρεία κατά την χρήση 2015 πραγµατοποίησε λογιστικές ζηµιές €
458.967,26. Στα κέρδη προς διανοµή προστίθενται και € 2.835.672,49 από
υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων.
Από το ∆.Σ. προτείνεται στην Γενική Συνέλευση όπως η διανοµή των
κερδών γίνει ως εξής :
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως
+ Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

-458.967,26 €
2.835.672,49 €
2.376.705,23 €

Μείον φόρος εισοδήµατος 2015
Κέρδη προς διάθεση

0,00 €
2.376.705,23 €

Η διάθεση των κερδών προτείνεται να γίνει ως εξής :
- Τακτικό Αποθεµατικό
0,00 €
- Αποθεµατικά καταστατικού
0,00 €
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο
2.376.705,23 €
2.119.522,76 €
H φορολόγηση των κερδών της χρήσεως έγινε σύµφωνα µε το Ν.
2001.

2940/6-8-

Το ανεκτέλεστο µέρος των ήδη αναληφθέντων έργων ανέρχεται κατά την
31/12/2015 εις το ποσόν των € 2.500.000,00 περίπου.
Κατά δε το έτος 2016 τα ακαθάριστα έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν εις το
ποσόν των € 4.000.000,00.
Το λογιστήριο αντεπεξήλθε πλήρως εις την αποστολήν του ούτος ώστε να
είναι πάντοτε ενήµερο ως προς τα βιβλία και παν έτερον στοιχείον και
πληροφορίαν στατιστικην ή ετέρας φύσεως.
Σας παρακαλούµε να εγκρίνεται τις οικονοµικές καταστάσεις διά την χρήσιν
από 1/1/2015 έως 31/12/2015 όπως αυτές είναι καταχωρηµένες στο Βιβλίο
Απογραφών και Ισολογισµών .
Λάρισα 18/ 07 / 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση το ∆.Σ. που αποτελείται από τέσσερις (4)
σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε
ηµεροµηνία 21/07/2016.
Αθήνα 21 Ιουλίου 2016

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΜΠΑΡΚΑΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 34871
ECOVIS – VNT AUDITING S.A.
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2015
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε."
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω προσωρινές
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε., που αποτελούνται από τον
ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις.
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 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 οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
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 οικονοµικές 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 οικονοµικές
καταστάσεις.
Οι
επιλεγόµενες
διαδικασίες
βασίζονται
στην
κρίση
του
ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των οικονοµικών 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 δικλείδων 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 οικονοµικών 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 προέκυψε ότι :
1.

Στις απαιτήσεις από πελάτες – χρεώστες περιλαµβάνονται και επισφαλείς επωδικές απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 1.100.000,00, για τις οποίες
έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη
ρευστοποίηση µέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων.
Με βάση τον έλεγχο µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από την εταιρία
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πρόβλεψη ποσού ευρώ 662.863,29 υπολείπεται κατά ευρώ 130.000,00, του
ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατιστεί, µε συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων
από πελάτες, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται
αυξηµένα κατά περίπου ευρώ 130.000,00.
2.

Κατά πάγια τακτική της Εταιρείας, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για
αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε € 142.700,00, µε συνέπεια να µην εµφανίζονται
προβλέψεις ποσού € 142.700,00, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια και τα
αποτελέσµατα χρήσης να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 142.700,00.

3.

Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις και τα έσοδα συµµετοχών
αφορούν επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των
θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε
Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη
συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34871
ECOVIS – VNT AUDITING S.A
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5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2015
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. του 2015
Αθανασίου ∆ιάκου 1, 412 22, Λάρισα
Αριθµός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 026536240000

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)1
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

2.

Η εταιρεία εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των µεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2 του
νόµου 4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη
συµφωνία µε τον νόµο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον
αποσβέσεις

και

ζηµίες

αποµείωσης,

όταν

κρίνεται

ότι

αυτές

(ζηµίες

αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα ιδιοσχρησιµοποιούµενα κτίρια
αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την
εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.
2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις
και ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι
µόνιµου

1

χαρακτήρα.

Τα

επενδυτικά

κτίρια

αποσβένονται

µε

ετήσιο

Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη αυτού του
συγγράµµατος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείταιαπό το νόµο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.
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συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη
οικονοµική ζωή τους.
3.

Τα

λοιπά

ενσώµατα

πάγια

επιµετρούνται

στο

κόστος

κτήσης

µείον

αποσβέσεις, και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες
αποµείωσης)

είναι

µόνιµου

χαρακτήρα.

Τα

λοιπά

ενσώµατα

πάγια

αποσβένονται µε τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης,που αντανακλούν
την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους:
α/α
(1)

4.

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

Μηχανολογικός

10%

εξοπλισµός

(2)

Μεταφορικά µέσα

12%

(3)

Εξοπλισµός Η/Υ

20%

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι
λοιποί συµµετοχικοί τίτλοιεπιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον ζηµίες
αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου
χαρακτήρα. Μερίσµατα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως
έσοδα στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρµόδια
όργανα αυτών.

5.

Κατά την διάθεση των ενσώµατων, άυλων και χρηµατοοικονοµικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος
διάθεσης

αυτών,

αναγνωρίζεται

ως

κέρδος/ζηµία

στην

κατάσταση

αποτελεσµάτων.
6.

Τα πάσης φύσεως αποθέµατα (έτοιµα και ηµιτελή, εµπορεύµατα, πρώτες
ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέµατα) επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία,
µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσης
των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού
όρου.Οι ζηµία που προκύπτει από την επιµέτρηση των αποθεµάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία όταν αυτή είναι µικρότερη του κόστους κτήσης,
αναγνωρίζεται στις ζηµίες αποµείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
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7.

Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος
κτήσης µείον τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης.

8.

Οι

προκαταβολές

αναγνωρίζονται

αρχικά

στο

κόστος

κτήσης

(καταβαλλόµενα ποσά). Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος
κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου
και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.
9.

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία
µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.

10. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη
νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
11. Οι

χρηµατοοικονοµικές

επιµετρώνται

υποχρεώσεις

µεταγενέστερα

χρηµατοοικονοµικές

στα

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

ονοµαστικά
εµπεριέχουν

τους
ή

αρχικά
ποσά.

και

Ότανοι

τεκµαίρεται

ότι

εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή
υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο.
Οι

προκύπτοντες

τόκοι

από

τις

χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως χρηµατοοικονοµικό κόστος (τόκοι
έξοδα).
12. Οι

µη

χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
13. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά τον
διακανονισµό

των

µη

χρηµατοοικονοµικών

υποχρεώσεων,

συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες
της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
14. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσµάτων και περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει
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βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου
για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις.
15. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) µεταβιβάζονται
στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ)
τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα
και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από
παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και
εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της
συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις
χρηµατοοικονοµικές

καταστάσεις,

τα

έσοδα

από

παροχή

υπηρεσιών

επιµετρώνται µε την µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από
τόκους λογίζονταιβάσει της αρχής του δουλευµένου. Tα µερίσµατα ή το
εισόδηµα

από

τη

συµµετοχή

στην

καθαρή

θέση

άλλων

οντοτήτων,

αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που
αποφασίζει τη διανοµή τους. Tα δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει
των σχετικών συµβατικών όρων.
16. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής
του δουλευµένου.
17. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση
στο νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή.
Στο

τέλος

κάθε

µετατρέπονται

µε

περιόδου
την

αναφοράς:

ισοτιµία

(α)

κλεισίµατος

τα

νοµισµατικά

της

στοιχεία

ηµεροµηνίας

του

ισολογισµού, (β) τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα και επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε την
ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγµατικές διαφορές που
προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από τη
µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά
την

αρχική

αναγνώριση

ή

κατά

τη

σύνταξη

προγενέστερων

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της
περιόδου που προκύπτουν.
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18. Οι

µεταβολές

των

λογιστικών

πολιτικών

και

οι

διορθώσεις

λαθών,

αναγνωρίζονται αναδροµικά µε τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων
και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά
την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί
των λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
19. Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην
οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και
µελλοντικές

περιόδους,

κατά

περίπτωση.

Οι

αλλαγές

αυτές

δεν

αναγνωρίζονται αναδροµικά.
20. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.

Γ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Eνσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση
και τη συµφωνία των λογαριασµών των ενσωµάτων παγίων, των βιολογικών
παγίων και των αύλων παγίων.
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ενσώµατων,

άυλων

και

βιολογικών

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα

παγίων

Μεταφορικά μέσα

Λοιπός εξοπλισμός

εξοπλισμός

Μηχανολογικός

Λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο

Κτήρια

Γη

Αξία κτήσης

παγίων

Σύνολο

µεταβολών

Σύνολο

Πίνακας

Αξία κτήσης
Συντελεστής απόσβεσης
Κόστος κτήσης 01.01.2014

0%

4%

10%

10%

12%

321.272,14

472.241,78

793.513,92

1.394.022,41

143.965,62

405.348,97

549.314,59

0,00

0,00

0,00

15.600,00

13.344,98

31.243,00

44.587,98

60.187,98

321.272,14

472.241,78

793.513,92

1.409.622,41

157.310,60

436.591,97

593.902,57

2.797.038,90

Προσθήκες 20Χ1 (31.12.2015)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις 20Χ1 (31.12.2015)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.272,14

472.241,78

793.513,92

1.409.622,41

157.310,60

436.591,97

593.902,57

2.797.038,90

Προσθήκες 2014 (31.12.2014)
Κόστος κτήσης 31.12.2014

Κόστος κτήσης 31.12.2015

2.736.850,92

Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2014

3.587,92

470.187,50

473.775,42

1.058.637,88

138.594,29

350.889,98

489.484,27

2.021.897,57

Αποσβέσεις 2014

0,00

2.054,26

2.054,26

70.105,43

6.831,30

18.532,67

25.363,97

97.523,66

Μειώσεις αποσβεσμένων 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.587,92

472.241,76

475.829,68

1.128.743,31

145.425,59

369.422,65

514.848,24

2.119.421,23

Αποσβέσεις 2015

0,00

0,00

0,00

70.374,75

2.276,11

18.613,76

20.889,87

91.264,62

Μειώσεις αποσβεσμένων 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.587,92

472.241,76

475.829,68

1.199.118,06

147.701,70

388.036,41

535.738,11

2.210.685,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015
Απομειώσεις
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2014
Απομειώσεις 20140 (31.12.2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απομειώσεις 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λογιστική αξία 31.12.2014

317.684,22

0,02

317.684,24

280.879,10

11.885,01

67.169,32

79.054,33

677.617,67

Λογιστική αξία 31.12.2015

317.684,22

0,02

317.684,24

210.504,35

9.608,90

48.555,56

58.164,46

586.353,05

2.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ΑΙΑΣ ΑΤΕ συµµετοχή 50%

€

5.000,00

- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΩΡ – ΑΙΑΣ ΑΤΕ

€

7.000,00

€

5.000,00

- Κοινοπραξία ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΑΙΑΣ ΑΤΕ συµµετοχή 50%

€

1.500,00

- Κοινοπραξία ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΑΙΑΣ ΑΤΕ (Σοφάδες) συµµετοχή 58%

€

29.000,00

Σύνολο

€ 47.500,00

(Ραχούλα) συµµετοχή 50%
- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ΑΙΑΣ ΑΤΕ
(Πηνειός – Κοζάνη) συµµετοχή 50%
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3.

Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

Το εγκεκριµένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 87.600 µετοχές ονοµαστικής
αξίας 31 ευρώ η κάθε µία, και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. Η µεταβολή του
αριθµού των µετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους

2015
87.600

2014
87.600

0

0

87.600

87.600

Εκδοθείσες µετοχές στη διάρκεια του έτους
Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους

Το κονδύλι «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» στο έτος 2015
Αποθεµατικά
Τακτικό
αποθεµατικό
καταστατικού
Σύνολο
0
1.417.944,73
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους 1.417.944,73
(01.01.2015)
Κράτηση στη διάρκεια του έτους

0

Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 1.417.944,73

0

0

0

1.417.944,73

(31.12.20Χ1)
4.

Εµπράγµατες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου
29)

∆εν υπάρχουν
5.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες µετά από 5 έτη (παρ.
14 άρθρου 29)

∆εν υπάρχουν
6.

Χρηµατοοικονοµικές

δεσµεύσεις,

εγγυήσεις

και

ενδεχόµενες

επιβαρύνσεις (ενδεχόµενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισµού (παρ.
16 άρθρου 29)
∆εν υπάρχουν
7.

Προτεινόµενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)

Το αποτέλεσµα της χρήσης ήταν ζηµιογόνο
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8.

Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της
περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 26
απασχολούµενους.
2014

2015
5

Μέσο όρος εργατικού προσωπικού

1

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού

21

16

Γενικός µέσος όρος απασχολούµενων

26

17

Το συνολικό κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω
πίνακα.
2015
Μισθοί και ηµεροµίσθια (µικτά ποσά)

566.303,09

2014
704.911,91

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)

174.045,25

261.068,82

19.000,00

0

759.348,34

965.980,73

Κόστος για παροχές µετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Σύνολο κόστους µισθοδοσίας περιόδου
9.

Προκαταβολές

και

πιστώσεις

προς

τα

µέλη

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
∆εν υπάρχουν
10. Αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (παρ. 30 άρθρου
29)
∆εν υπάρχουν
11. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη (παρ. 31 άρθρου 29)
∆εν υπάρχουν
12. Αµοιβές νόµιµου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29)

Αµοιβές ελέγχου (πλέον Φ.Π.Α.)
Αµοιβές
Φ.Π.Α.)

φορολογικού

πιστοποιητικού

2015

2014

4.400,00

4.400,00

(πλέον 4.400,00

4.400,00
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Μέθοδος

µετάβασης

στα

ΕΛΠ

και

επιπτώσεις

στα

κονδύλια

των

καταστάσεων
Η πλήρης αναδροµική αναπροσαρµογή των κονδυλίων του ισολογισµού της
επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία µετάβασης (01.01.20Χ0) σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόµου, δεν είναι εφικτή λόγω πρακτικών
δυσχερειών

και

αυξηµένου

κόστους

καθώς

πολλά

περιουσιακά

στοιχεία

ανάγονται σε µακρινή περίοδο στο παρελθόν και δεν είναι ευχερώς διαθέσιµες οι
σχετικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, και σύµφωνα µε την παράγραφο 3(α1) του
άρθρου 37 του νόµου, η επιχείρηση υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του
ισολογισµού της ηµεροµηνίας µετάβασης ως το τεκµαρτό κόστος των σχετικών
στοιχείων για τη εφαρµογή των ΕΛΠ.
14.

Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση

και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας
∆εν υπάρχουν
Λάρισα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

18 Ιουλίου 2016

Ο ∆ιευθύνων

Ο ∆ιευθυντής

Σύµβουλος

Λογιστηρίου &
Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Γιαννάκος

Αθανάσιος Ζυγογιάννης

Βαιος Αθάνατος

(Α.∆.Τ. Φ 475368)

(Α.∆.Τ. ΑΖ 587693)

(Α.∆.Τ. Χ 909475)

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από οκτω (8) σελίδες,
είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία
21.07.2016.
Αθήνα 21 Ιουλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Πέτρος Χ. Μπάρκας
Α.Μ. 34871
ECOVIS – VNT AUDITING S.A
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ΘΕΜΑ 1ον : ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παµψηφεί την έκθεση του ∆.Σ προς τους
µετόχους της εταιρείας επί των πεπραγµένων της χρήσεως 2015.

ΘΕΜΑ 2ον : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παµψηφεί την έκθεση των ελεγκτών προς
τους µετόχους της εταιρείας δια την χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 3ον : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ∆.Σ. &
ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παµψηφεί τον Ισολογισµό χρήσεως 2015
τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως 2015 τον πίνακα διαθέσεως 2015 ως
και το προσάρτηµα ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως για την χρήση
2015 λαµβάνοντας δε υπ΄ όψιν την εν γένει οικονοµική κατάσταση της εταιρείας
υιοθετεί
απολύτως τους υπό του ∆.Σ εκτεθέντες λόγους δια το προκύψαν
αποτέλεσµα της χρήσεως 2015 απαλλάσσει δε παµψηφεί τα µέλη του ∆.Σ και
τους ελεγκτές
από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και αποζηµιώσεις για την
διαχείριση της εταιρείας για την εν λόγω χρήση .

ΘΕΜΑ 4ον : ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παµψηφεί ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή δια την
τρέχουσα χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 τον :
Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ : ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, πτυχιούχος SUSSEX
UNIVERSITY, γεννηθείς στη Αθήνα το 1977, µε ΑΜ ΣΟΕΛ 34871 & Α∆Τ Ρ
070134, ΑΤ Αγίου Σπυρίδωνος, ΑΦΜ 076775909, ∆ΟY Αµαρουσίου

Β)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:

ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς στη Λάρισα το 1964, µε ΑΜ ΣΟΕΛ 12381 &
Α∆Τ Π 582740/1990, ΑΤ Ζ Αθηνών, ΑΦΜ 011353068, ∆ΟY ΚΓ Αθηνών
ΘΕΜΑ 5ον
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την µισθοδοσία των µελών του ∆.Σ. οι οποίοι
εµφανίζονται στις µισθοδοτικές καταστάσεις και είναι δια τον µεν κ. Ευριπίδη
Κουτίνα µέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ, τον κ. Βασίλειο Κουνη µέχρι του
ποσού των 25.000 ευρώ καθαρά ετησίως της δε κ. Παγανιά Μαρίας έως του
ποσού των 30.000 ευρώ ετησίως .
Στα εν λόγω ποσά δεν περιλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη.
ΘΕΜΑ 6ον
Κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκ των υποψηφιοτήτων
που ετέθεσαν υπ΄ όψιν των µελών της, αποφασίζει όπως το νέο ∆.Σ. να
απαρτίζεται από τα εξής µέλη :
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - Α.Τ AZ 587693/2008 Α.Φ.Μ. 021691030
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ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Φ.Μ. 023170777
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Φ.Μ. 037482250
ΠΑΓΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ Α.Τ. ΑΒ
104707651
ΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 026244819

Α.Τ. ΑΑ 427378/2004 Α.Τ. Φ 475368/2001 835095/2006 - Α.Φ.Μ.
Α.Τ. 910421 - Α.Φ.Μ.

Η θητεία του νέου ∆.Σ. σύµφωνα µε το καταστατικό είναι πενταετής
και λήγει την 30-6-2021.
ΘΕΜΑ 7ον
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα µερίσµατα από συµµετοχές της ετιαρίας σε
Κ/ΞΙΕΣ.
1.
ΑΙΑΣ ΑΤΕ – Γ. ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ
2.
ΑΙΑΣ ΑΤΕ – ΚΑΦΦΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ
3.
ΑΙΑΣ ΑΤΕ – ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ
4.
ΑΙΑΣ ΑΤΕ – ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ

ΘΕΜΑ 8ον : ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 2015
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παµψηφεί όπως εγκρίνει την διανοµή
κερδών ως εµφανίζεται εις τα βιβλία της εταιρείας και τον δηµοσιευθέντα
ισολογισµό και αποφασίζει να µην διανέµει µέρισµα για την εν λόγω χρήση και
όλο το εναποµείναν ποσό να άχθη σε πίστωση του λογαριασµού <<υπόλοιπον
κερδών εις νέον>>.

ΘΕΜΑ 9ον : ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2015
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παµψηφεί όλες τις αποφάσεις που έχει λάβει
το ∆.Σ. για το διάστηµα από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό της εταιρείας ως έχει .

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
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