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Η. ΓΖΛΧΔΗ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ.2 ηνπ Ν.3556/2007) 
 

 
 
Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη : 

1. Αζαλάζηνο ίςαο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Κσλζηαληίλνο ηνχκπνο, Αληηπξφεδξνο Γ.. & Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη 

3. Αλδξνλίθε Ησαλλίδνπ, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

βεβαηψλνπκε θαη δειψλνπκε,  εμ φζσλ γλσξίδνπκε, φηη : 

(α) Oη εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΚΣΔΡ Α.Δ. γηα ηελ 

πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2017, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ 

θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα εμακεληαίαο πεξηφδνπ ηεο ΔΚΣΔΡ Α.Δ., θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, θαη  

(β) Ζ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Ν.3556/2007.  

 

Αζήλα, 28 επηεκβξίνπ 2017 

Αζαλάζηνο Κ. ίςαο Κσλζηαληίλνο Η. ηνχκπνο  Αλδξνλίθε Δ. Ησαλλίδνπ 

   

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Αληηπξφεδξνο Γ.. & 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Μέινο ηνπ Γ.. 
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ΗΗ. ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

Της Ανώνσμης Εταιρείας με την επωνσμία 

«ΕΚTEΡ Α.Ε.» 

 

Δπί ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη εηαηξηθώλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

πεξηόδνπ από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30ε Ηνπλίνπ 2017 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 6 ηνπ Ν. 3556/2007) 

Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο «ΔΚΣΔΡ Α.Δ.» έρεη ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ηηο επ’ απηνχ 

εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο επί ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη εηαηξηθψλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 

έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελψ πεξηγξάθνληαη θαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ρξήζεο. 

Δπίζεο παξαηίζεληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

απηήλ κεξψλ. 

 
 
 
1) ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ, ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΟΜΗΛΟΤ  ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

 

Κύκλορ Δπγαζιών  

Σν Α’ εμάκελν ηνπ 2017 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Μεηξηθήο θαηήιζε ζε € 3.015.478,81 απφ € 

5.737.481,66 θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2016, κεησκέλνο θαηά 47,45%. Όπσο αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά ζηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πεξηφδνπ ε Δηαηξεία ππέγξαςε κφλν έλα λέν 

θαηαζθεπαζηηθφ ζπκβφιαην, παξφιν πνπ ζπλερίδεη αδηάιεηπηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο 

ζπκκεηέρνληαο ζε δεκνπξαηήζεηο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο εθ ησλ 

νπνίσλ ν Όκηινο δελ κπνξνχζε λα είλαη αληαγσληζηηθφο ιφγσ ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ππεξβνιηθψλ εθπηψζεσλ. Παξάιιεια ν ξπζκφο πηζηνπνηήζεσλ ζηα ήδε 

ππνγεγξακκέλα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε θάζε 

νινθιήξσζεο, επέθεξε ηε κείσζε ησλ κεγεζψλ. 
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Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ηαπηίδεηαη κε ηεο Μεηξηθήο, αθνχ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν  

ε ζπγαηξηθή εηαηξεία δελ εκθάληζε δξαζηεξηφηεηα. 

 

ΜΙΚΣΑ ΚΔΡΓΗ  

Σα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 178.930,05 ην Α’ εμάκελν ηνπ 

2017, έλαληη θεξδψλ πνζνχ € 961.606,04 ην Α’ εμάκελν ηνπ 2016. Σα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ηε 

κεηξηθή, δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 177.519,35 ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017, έλαληη θεξδψλ 

πνζνχ € 977.201,85 ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2016, απφξξνηα ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ πνπ δελ ζπλνδεχηεθε απφ αλάινγε κεηαβνιή ζην θφζηνο πσιήζεσλ. 

Δπηπιένλ αλαθέξεηαη φηη ζην αξλεηηθφ απηφ απνηέιεζκα ζπλέβαιιαλ θαη νη πσιήζεηο 

δηακεξηζκάησλ ζε αμία ρακειφηεξε ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο ηνπο, απφξξνηα ηεο πηψζεο ησλ 

ηηκψλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ, ε νπνία δελ αλακέλεηαη λα αλαζηξαθεί ηνπιάρηζηνλ 

κεζνπξφζεζκα. 

 

 EBITDA  

Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 807.006,52 έλαληη 

θεξδψλ πνζνχ € 328.842,47 ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2016. Σα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα 

ηε κεηξηθή, δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 793.854,79 γηα ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017 έλαληη 

θεξδψλ πνζνχ € 368.715,19. Ζ κεηαβνιή είλαη αλάινγε ηεο κεηαβνιήο ησλ κηθηψλ θεξδψλ, 

δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξραλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηα έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο, ελψ ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα έρνπλ πεξηνξηζζεί ζην ειάρηζην απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.  

 

Καθαπά αποηελέζμαηα σπήζηρ ππο θόπων: 

ε επίπεδν Οκίινπ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 

929.538,15 έλαληη θεξδψλ πνζνχ € 183.367,41 ην Α’ εμάκελν ηνπ 2016. Σα θαζαξά 

απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο κεηξηθήο δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 928.536,25 έλαληη 

θεξδψλ πνζνχ € 153.110,15 ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2016.  

Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα είλαη απφξξνηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ γεγνλφησλ κε επηπιένλ ηελ 

πεξηνξηζκέλε ζεηηθή κεηαβνιή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ.  
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Καθαπά αποηελέζμαηα μεηά από θόποςρ: 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 

679.423,66 έλαληη θεξδψλ πνζνχ € 112.879,22 ην Α’ εμάκελν ηνπ 2016. Σα θαζαξά 

απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ηεο κεηξηθήο δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 677.458,93 

έλαληη θεξδψλ πνζνχ € 90.623,34 ην Α’ εμάκελν ηνπ 2016. Ζ πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ κεηά 

απφ θφξνπο είλαη αλάινγε ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ ζε ελνπνηεκέλν θαη εηαηξηθφ 

επίπεδν, ελψ νη δεκηέο πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο ππνινγηδφκελνπο θφξνπο. 

  

Βπασςππόθεζμο ενεπγηηικό: 

Σν ζχλνιν ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/06/2017, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, δηακνξθψζεθε ζηα € 6.303.858,03, ελψ 

αληίζηνηρα ηελ 31/12/2016 αλεξρφηαλ ζε € 7.338.520,10, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 14,10%.  

Οη νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο πξνήιζαλ απφ ηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ιφγσ ησλ πσιήζεσλ 

θαηά ηελ πεξίνδν πιήξσο απνπεξαησκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ 

απφ εθηέιεζε έξγσλ βάζεη ηεο πνζνζηηαίαο νινθιεξψζεσο. Δπίζεο κεηψζεθαλ νη 

βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θπξίσο απφ απαίηεζε επηζηξνθήο πηζησηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015, ε νπνία θαηά ηελ 31/12/2016 δηακνξθψζεθε ζε € 670.725,78, 

ελψ ε δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2017.  

Ζ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πξνέξρεηαη ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ απφ ηηκνινγεκέλε 

απαίηεζε ζην λέν ηδησηηθφ έξγν πνπ εθηειεί ν Όκηινο, ελψ ε αχμεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε 

πξνκεζεπηέο νθείιεηαη ζηελ απφδνζε έλαληη πξνκήζεηαο εηδηθνχ Ηαηξηθνχ θαη Ζ/Μ εμνπιηζκνχ 

θαη ησλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ελ ιφγσ πξνκήζεηεο. 

Σν ζχλνιν ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ηεο κεηξηθήο κεηψζεθε θαηά 15,40% θαη 

δηακνξθψζεθε ζηα  € 5.974.589,96 θαηά ηελ 30/06/2017 έλαληη ησλ € 7.061.725,74 ηελ 

31/12/2016. Οη αηηίεο κεηαβνιήο αλαιχζεθαλ αλσηέξσ. 

 

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ  

Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/06/2017 κεηψζεθε 

θαηά 45,78% ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2016 θαη δηακνξθψζεθαλ ζε € 2.658.243,96 έλαληη €  

4.901.913,16. ε επίπεδν κεηξηθήο ηελ 30/6/2017 νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

δηακνξθψζεθαλ ζε € 3.766.813,50 έλαληη € 6.072.590,54 ηελ 31/12/2016 παξνπζηάδνληαο 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 37,98%. 

Ζ αλσηέξσ κείσζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ πεξίνδν, νθείιεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο-ππεξγνιάβνπο, απφξξνηα 
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ηεο εμέιημεο εξγαζηψλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ, θαζψο θαη ηεο κείσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ 

εθηέιεζε έξγσλ, ζηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο ηνπο. 

Ζ κείσζε ζε θφξνπο, πξνέξρεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2016 πνπ 

ινγίζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ελψ ζηελ πεξίνδν ηνπ Α’ εμακήλνπ κε ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2016, ζπκςεθίζηεθε κε ηνπο 

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο. Σέινο ε κείσζε ησλ εζφδσλ επνκέλεο 

ρξήζεσο αθνξά ελζσκάησζε πιηθψλ ζεκαηνθπιαθήο ζηα ππφ εθηέιεζε έξγα.  

Ζ αχμεζε ησλ κεξηζκάησλ πιεξσηέσλ νθείιεηαη ζηελ απφθαζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο, 

θαζαξνχ, κεηά ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ, πνζνχ € 382.770,00 γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2016, ε νπνία 

εγθξίζεθε απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30/06/2017. Δκθαλίδεηαη σο 

ππνρξέσζε ζην ζχλνιφ ηεο θαηά ηελ 30/06/2017 θαη θαηαβιήζεθε ζηνπο δηθαηνχρνπο ζηηο 

28/07/2017 βάζεη ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο ηεο Σ.Γ.. . 

 

ςνολικέρ ςποσπεώζειρ  

Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/06/2017 δηακνξθψζεθε ζε € 

3.078.262,99 έλαληη € 5.262.920,83 ηελ 31/12/2016 ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

41,52%. ε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο θαηήιζαλ ηελ 30/06/2017 ζε € 

4.186.817,97 έλαληη € 6.433.588,73 ηελ 31/12/2016, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

34,93%. Οη αηηίεο κεηαβνιήο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

 

 

2) ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΛΑΒΑΝ ΥΧΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ Α’ 

ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2017 ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

2.α. Γεγνλόηα πεξηόδνπ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/1/2017 – 30/06/2017 έιαβαλ ρψξα ηα θαησηέξσ ζεκαληηθά 

γεγνλφηα:  

1. ηιρ 24 Φεβποςαπίος 2017 ανακοινώθηκε η ςπογπαθή ζύμβαζηρ με ηην εηαιπεία 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ Α.Δ.. Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ είναι η εκηέλεζη ηυν οικοδομικών, 

ηλεκηπομησανολογικών επγαζιών καθώρ και η διαμόπθυζη ηος πεπιβάλλονηορ σώπος 

ξενοδοσείος ζηην Πάπο, ζε οικόπεδο ιδιοκηηζίαρ ηηρ  εηαιπείαρ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

πος βπίζκεηαι ζηην θέζη «Πούνηα» ηος Γήμος Πάπος. Σο ζςνολικό ηίμημα ηηρ ύμβαζηρ 

αςηήρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν € 7.910.000,00 πλέον Φ.Π.Α.. 
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2. Οινθιεξψζεθαλ νη πσιήζεηο δχν (2) δηακεξηζκάησλ ηεο εηαηξείαο ζηελ πνιπφξνθε 

νηθνδνκή ζην Νέν Φάιεξν, κε αθφκα δχν (2) λα παξακέλνπλ αδηάζεηα εθ ησλ ζπλνιηθά 

ηξηάληα ελλέα (39). 

 

2.β. Δπηπηώζεηο γεγνλόησλ ζε νηθνλνκηθά κεγέζε 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιεςεο ηνπ λένπ έξγνπ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο, 

απηά ζα ελζσκαησζνχλ πξννδεπηηθά, βάζεη ηεο πνξείαο εθηέιεζήο ηνπ.  

Απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβηβάζεηο δηακεξηζκάησλ θαηαγξάθεθαλ δεκηέο πνζνχ € 161.913,06.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηηο πξνγελέζηεξεο κεηαβηβάζεηο δηακεξηζκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ δχν 

εηψλ, ε έληνλε πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, δεδνκέλνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο 

ζπλερίδεη λα πιήηηεηαη επεξεαδφκελνο απφ ην αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αλέζηξεςε ηνπο 

αξρηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ηνπ Οκίινπ, εμαιείθνληαο ηειηθά ηα φπνηα πεξηζψξηα θέξδνπο είραλ 

πξνυπνινγηζζεί θαηά ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

3) ΣΟΥΟΗ – ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

O Όκηινο ηεο ΔΚΣΔΡ Α.Δ. θαη θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017 ζπλέρηζε ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

πνπ έρεη αλαιάβεη κε ζπλέπεηα ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θάζε έξγνπ θαη ζηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο 

ηνπ. Καηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ν φκηινο ζπκκεηείρε ζε πεξίπνπ 10 

δεκνπξαζίεο έξγσλ, κφλνο ηνπ ή ζε επξχηεξα ζρήκαηα κε άιιεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο ζπλέρηζε 

λα ππάξρεη ην θαηλφκελν ησλ αζπλήζηζηα ρακειψλ πξνζθνξψλ  

Δπηδίσμε ηνπ Οκίινπ απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην Δ 2016-

2020 (Δ: χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο – Γηάδνρν Πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ), δεκφζηα ή 

απηνρξεκαηνδνηνχκελα. Δπίζεο ε εηαηξεία έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ 

αλάιεςε ηδησηηθψλ έξγσλ. 

Παξάιιεια ε εηαηξεία εξεπλά ηελ πξνζθνξά έξγσλ ζην εμσηεξηθφ θαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαζψο θαη έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ μελνδνρεηαθφ θαη ηνπξηζηηθφ θιάδν ζε 

λεζηά ηεο Διιάδαο.  

H εηαηξεία δηαζέηεη 2 δηακεξίζκαηα, απφ ζπλνιηθά 39, ζηελ πνιπφξνθε νηθνδνκή θπξηφηεηαο ηεο 

ζην Νέν Φάιεξν, ελψ ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. δξνκνιφγεζε ηελ πψιεζε θαη γηα 

ην ηειεπηαίν απφ ηα 6 δηακεξίζκαηα πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ζε νηθνδνκή ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βξηιεζζίσλ Αηηηθήο. 
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Ο Όκηινο, βάζεη ηνπ αλεθηέιεζηνπ έξγνπ πνπ εκθαλίδεη, ησλ κέζσλ πνπ δηαηεξεί, αιιά θαη ησλ 

έξγσλ πνπ αλακέλεη λα αλαιάβεη, πξνδηθάδεη ηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ, παξά ην πξσηφγλσξα αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Σέινο ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα θαηέρεη εξγνιεπηηθφ πηπρίν 6εο ηάμεσο ηνπ ΜΔΔΠ, ην νπνίν  

επαλεθξίζεθε εληφο ηνπ 2015 θαη ηζρχεη κέρξη 15.09.2018. 

 

 

4) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΧΝ 

 

Ζ Δηαηξεία θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Οκίινπ εθηίζεληαη ζηνπο ζπλήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο θίλδπλνη αγνξάο, 

ζπλαιιαγκαηηθνί, πηζησηηθνί, ξεπζηφηεηαο, ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνη εχινγεο αμίαο απφ 

κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε 

γεληθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θηλδχλσλ, θαη θπξίσο ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

 

Κίνδςνορ αγοπάρ  

Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ θαηαζθεπαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηθξάηεηαο κε θχξην πειάηε ην Διιεληθφ Γεκφζην, βαζηθφο παξάγνληαο 

εμσγελνχο θηλδχλνπ είλαη ε δήηεζε γηα δεκφζηα έξγα, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηνπο ξπζκνχο 

δεκνπξάηεζεο θαη αλάζεζεο. Ζ δηαπίζησζε νπνηαζδήπνηε αζηνρίαο ζηελ αξρηθή κειέηε 

θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηελ αλαζέηνπζα – επηβιέπνπζα αξρή ηνπ εθάζηνηε έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ε ζχκβαζε, κε ηελ έγθξηζε αληίζηνηρνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα 

Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο κεηψζεσο ησλ δεκνπξαηήζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, ε εηαηξεία 

ζηξάθεθε πην ελεξγά ζηελ αγνξά ησλ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ, ν 

νπνίνο ελέρεη ηνπο γλσζηνχο θηλδχλνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Όκσο ε έληνλε πησηηθή ηάζε 

ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ αλέζηξεςε ηνπο αξρηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο, δεδνκέλνπ φηη ηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο έρνπλ πεξηνξηζζεί έσο εμαιεθζεί.  

Ζ αξλεηηθή ζπγθπξία ζηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Κιάδν δελ έρεη νδεγήζεη ηνλ Όκηιν ζηελ παξνρή 

ππέξκεηξσλ εθπηψζεσλ ζηνπο πεξηνξηζκέλεο δεκνπξαηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε δπλαηφηεηα νινθιεξψζεσο ηνπ έξγνπ, βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνδηαγξαθψλ. ε θακία πεξίπησζε ν Όκηινο δε ζα πξνρσξήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 
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ελεξγεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ηελ ζεηηθή θήκε πνπ έρεη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν 

βάζεη ηνπ έξγνπ ηνπ.  

Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη θαηά ην επφκελν δηάζηεκα ζα δηαθαλνχλ ελέξγεηεο, θπξίσο κέζσ ησλ 

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νη νπνίεο ζα πξνζδηνξίζνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Μέρξη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηψλ, ν Όκηινο ηεξεί ζηάζε αλακνλήο κε πεξηνξηζκφ ζην ειάρηζην ησλ 

αλειαζηηθψλ δαπαλψλ θαη δηαηήξεζε ζεκαληηθήο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ. 

Σν χςνο ηνπ αλεθηέιεζηνπ έξγνπ δηαζθαιίδεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ Όκηιν γηα  

ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ δχν εηψλ. Ζ πξνζπάζεηα γηα αλάιεςε λέσλ έξγσλ είλαη ζπλερήο θαη 

αδηάιεηπηε, θαη εθθξάδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο πνπ 

πξνθεξχζζνληαη. 

 

ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ  

Ο Όκηινο δε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε απνηέιεζκα λα κε πθίζηαληαη 

ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη, εθηφο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ απφ 

βξαρπρξφληεο πξνκήζεηεο απφ ηξίηεο ρψξεο, νη νπνίεο είλαη επθαηξηαθέο θαη πνιχ πεξηνξηζκέλνπ 

εχξνπο, θαη ζπλεπαθφινπζα ν θίλδπλνο ζεσξείηαη ακειεηένο. 

 

Πιζηωηικόρ και κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο, ε εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε επίπεδν Υξεσζηψλ ή Πειαηψλ ηεο, πέξα ησλ δηελεξγεζεηζψλ 

πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά αλά θαηεγνξία απαίηεζεο ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη βαζηθφο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, πέξαλ ησλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ, νη απαηηήζεηο αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο. Δπίζεο νη ινηπέο πσιήζεηο πξνέξρνληαη απφ ζπκβφιαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

επαξθείο δηαζθαιίζεηο γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν. 

Ο Όκηινο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξαγκαηνπνηεί, ζρεδφλ ζην ζχλνιν 

ησλ πεξηπηψζεσλ, εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο θαη ππεξγνιάβνπο θαηά ην 

ρξφλν είζπξαμεο ησλ αληίζηνηρσλ δεκηνπξγεκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ηα έξγα θαη ηηο ινηπέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

εκεηψλεηαη φηη ελδερφκελεο ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο εηζπξάμεηο επηηείλνπλ ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο. Ο Όκηινο ζηα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο δηαηεξεί 

εγθεθξηκέλα πηζησηηθά φξηα απφ ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 
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Κίνδςνορ ηαμειακών ποών και μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ λόγω διακςμάνζεων ζηα 

επιηόκια 

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη εηζξνέο ηεο εηαηξείαο είλαη νπζησδψο αλεπεξέαζηα απφ κεηαβνιέο ζηηο 

ηηκέο ησλ επηηνθίσλ, δηφηη πξνέξρνληαη απφ έξγα εζσηεξηθνχ ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζε 

θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα ζηαζεξήο αμίαο θαη σο εθ ηνχηνπ απνδίδνληαη ζην εγρψξην λφκηζκα, 

ην νπνίν ππφθεηηαη ζε πεξηβάιινλ λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζρεηηθά ρακεινχ 

πιεζσξηζκνχ. 

Ο Όκηινο, κεηά ηελ απνπιεξσκή ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 ρξενιπηηθνχ δαλείνπ ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ηεο Μεηξηθήο, δελ εκθαλίδεη πιένλ δαλεηαθή ππνρξέσζε. 

Καηά ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014, ζηα πιαίζηα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, ιήθζεθαλ 

πξνθαηαβνιέο απφ πειάηεο, νη νπνίεο είλαη έληνθεο κε ην επηηφθην λα πξνζδηνξίδεηαη ίζν κε ησλ 

Δ.Γ.Δ.Γ. δσδεθάκελεο δηάξθεηαο (4,85%) πιένλ πεξηζσξίνπ 0,25%. Σν ζπγθεθξηκέλν επηηφθην 

δελ παξνπζηάδεη κεηαβνιέο θαη έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ απφ ηηο 13/4/2010. εκεηψλεηαη φηη ην 

ελαπνκείλαλ πνζφ ησλ πξνθαηαβνιψλ είλαη κε ζεκαληηθφ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ζε επαλεμέηαζε ηεο 

εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 

 

5) Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Μέηξεζεο Απόδνζεο (ΔΓΜΑ) 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ, δελ πξνζδηνξίζζεθαλ ΔΓΜΑ νη νπνίνη λα 

ζεσξνχληαη θαηάιιεινη θαη ρξήζηκνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ. Σα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πνπ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

επαξθή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ αλάιπζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. 

 
 

6) ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ 

 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ην Α’ εμάκελν 2017, έγηλαλ 

κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο θαη δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2016. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ (παξνρή ππεξεζηψλ) 
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θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεο ΔΚΣΔΡ Α.Δ. κε ην ζχλνιν ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

Κνηλνπξαμηψλ. 
 

Α. Πσιήζεηο – Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

 

ΟΜΗΛΟΤ

Δπσλπκία Δηαηξείαο Αγνξέο Πσιήζεηο Αγνξέο Πσιήζεηο

Κ/Ξ ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ.-ΣΑΛΩ ΑΣΔ 0,00 0,00 0,00 667.200,97
Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - 

ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ 0,00 95.213,90 0,00 42.000,00

ύλνιν 0,00 95.213,90 0,00 709.200,97

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δπσλπκία Δηαηξείαο Αγνξέο Πσιήζεηο Αγνξέο Πσιήζεηο

ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. 886,67 1.200,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. - ΣΑΛΩ ΑΣΔ 0,00 0,00 0,00 667.200,97

Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - 

ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ 0,00 95.213,90 0,00 42.000,00

ύλνιν 886,67 96.413,90 0,00 709.200,97

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

 
 

Β. Τπόινηπα κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

ΟΜΗΛΟΤ

Δπσλπκία Δηαηξείαο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο

Δηαηξείεο πνπ Δλνπνηνύληαη

Κ/Ξ ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ.-ΣΑΛΩ ΑΣΔ 684,86 0,00 753,06 0,00

Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - 

ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ 0,00 169.179,32 0,00 70.466,13

Κ/Ξ ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ - ΒΗΟΣΔΡ 

ΑΔ – ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ – ΔΚΣΔΡ ΑΔ 0,00 338.320,83 0,00 335.248,72

Κ/Ξ ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - ΓΟΜΗΚΖ 

ΚΡΖΣΖ ΑΔ (Κ/Ξ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ) 0,00 28.066,16 0,00 0,00

Μεξηθό ύλνιν 684,86 535.566,31 753,06 405.714,85

Κνηλνπξαμίεο ζπκκεηνρήο πνπ δελ 

Δλνπνηνύληαη 249.820,31 13.182,66 229.992,31 305.609,72

Μεξηθό ύλνιν 250.505,17 548.748,97 230.745,37 711.324,57

Πξνβιέςεηο κε απόδνζεο / είζπξαμεο 0,00 0,00 0,00 -6.293,35

ύλνιν 250.505,17 548.748,97 230.745,37 705.031,22

30/06/201630/06/2017
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δπσλπκία Δηαηξείαο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο

Δηαηξείεο πνπ Δλνπνηνύληαη

ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. 1.097.931,27 0,00 211.315,00 0,00

Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - 

ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ 0,00 9.516,56 75.766,01 0,00

Κ/Ξ ΔΚΣΔΡ ΑΔ - ΔΡΣΔΚΑ Δ - ΘΔΜΔΛΖ ΑΔ - 

ΗΝΣΡΑΚΑΣ 1,92 0,00 48,05 0,00

Κ/Ξ ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ - ΒΗΟΣΔΡ ΑΔ 

– ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ – ΔΚΣΔΡ ΑΔ 0,00 355.684,42 0,00 354.023,64

Κ/Ξ ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - ΓΟΜΗΚΖ 

ΚΡΖΣΖ ΑΔ (Κ/Ξ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ) 15.131,70 0,00 0,00 0,00

Μεξηθό ύλνιν 1.113.064,89 365.200,98 287.129,06 354.023,64
Κνηλνπξαμίεο ζπκκεηνρήο πνπ δελ 

Δλνπνηνύληαη 249.820,31 13.182,66 229.992,31 305.609,72

Μεξηθό ύλνιν 1.362.885,20 378.383,64 517.121,37 659.633,36

Πξνβιέςεηο κε απόδνζεο / είζπξαμεο 0,00 0,00 0,00 -6.293,35

ύλνιν 1.362.885,20 378.383,64 517.121,37 653.340,01

30/06/201630/06/2017

 

Γ. πλαιιαγέο θαη Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ θαη Μειώλ ηεο Γηνίθεζεο  

Αλαιπηηθά ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ έρνπλ ιάβεη θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν: 

Καηεγνξία Ακνηβώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

πλνιηθό Πνζό 

Δμόδνπ έσο 

30.06.2017

πλνιηθό Πνζό 

Δμόδνπ έσο 

30.06.2017
Ακνηβέο Γ.. Βάζεη Απφθαζεο Γ.. Μεηφρσλ & 

ζπκβάζεσλ Π.Τ. 233.204,04 8.000,00

Ακνηβέο Γ.. Απφ Απνηειέζκαηα Πξνεγ.Υξήζεο βάζεη 

απνθάζεσο Γ.. Μεηφρσλ 0,00 0,00

ύλνιν 233.204,04 8.000,00

 

 

 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κεξψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

7) Πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηνρή θαη δείθηεο απνηίκεζεο 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηηο 23 Ννεκβξίνπ 1994. Σν Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 5.850.000,00 € θαη δηαηξείηαη ζε 11.250.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,52 € ε θάζε κία. Ζ ηηκή ηεο θνηλήο κεηνρήο ζηηο 
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30.06.2017, δηακνξθψζεθε ζε 0,673 Δπξψ. Σελ ίδηα εκέξα, ε Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία ηεο ΔΚΣΔΡ 

Α.Δ. αλεξρφηαλ ζε 7.571.250,00 Δπξψ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη δείθηεο γηα ηελ κεηνρή. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΟΥΖ-  
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  30/6/2017 31/12/2016 

Σηκή κεηνρήο (Δπξψ) 0,673 0,429 

Αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ 11.250.000 11.250.000 

ηαζκηζκέλν ζχλνιν κεηνρψλ 11.250.000 11.250.000 

Κεθαιαηνπνίεζε (Δπξψ) 7.571.250 4.826.250 

Λνγηζηηθή Αμία κεηνρήο (Δπξψ) 1,80 1,90 

Κέξδε πξν θφξσλ αλά κεηνρή (Δπξψ)
 (3)

 -0,17 0,03 

Κέξδε κεηά θφξσλ αλά κεηνρή (Δπξψ)
 (3)

 -0,12 0,01 

P/E κεηά θφξσλ αλά κεηνρή 
(3)

 -5,57 46,16 

EV / Πσιήζεηο
(1) (3)

 0,37 -0,18 

EV / EBITDA 
(2) (3)

 -1,37 -4,62 
 

 

 

 

 

 

 

(1) EV: Κεθαιαηνπνίεζε + Γαλεηζκφο – Γηαζέζηκα – Υξεφγξαθα  

(2) EBITDA: Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ 

(3) Δηεζηνπνηεκέλν 

 

 

8) Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

1/1-30/6/2017 2016

χλνιν παγίσλ -0,17% 1,33%

χλνιν ππνρξεψζεσλ -41,51% -34,76%

χλνιν ελεξγεηηθνχ/χλνιν Τπνρξ. 250,93% 135,36%

2017 2016

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ -47,44% -25,68%

Κέξδε πξν θφξσλ -606,93% 454,54%

Α) ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΤΓΚΡΗΗΜΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1/1-31/12/2016

Β) ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
ΤΓΚΡΗΗΜΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1/1-30/6/2016
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Α) ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ -3,36% 0,53%

Δλεξγεηηθνχ -2,92% 0,42%

Β) ΠΔΡΗΘΧΡΗΧΝ

Μηθηνχ θέξδνπο -5,93% 16,76%

Κεξδψλ πξν θφξσλ -30,83% 3,20%

Γ) ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ

Γεληθή ξεπζηφηεηα 4,39 2,94

Γ) ΥΡΖΜ/ΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ

Υξεκ/θά  έμνδα πξνο απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 

θαη ηφθσλ -16,59% 50,32%

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πξνο κηθηά θέξδε 19,32% 19,32%

Δ) ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ

Ξέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα 0,13 0,26

Σξαπεδηθέο & Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ 

Τπνρξεψζεηο  πξνο ίδηα θεθάιαηα - -

Σξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα - -

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/1-30/6/2017

ΓΔΗΚΣΔ
ΣΡΔΥΟΤΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ

ΤΓΚΡΗΗΜΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

1/1-30/6/2016

 
 

 
 

Αζήλα, 28 επηεκβξίνπ 2017 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
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ΗΗΗ.ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

 
 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΔΚΣΔΡ Α.Δ.» 

Δηζαγσγή 

 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή (εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε) θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηεο «ΔΚΣΔΡ Α.Δ.» (ε Δηαηξεία) ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2017 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο 

θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 

3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 

34). Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 

«Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ 

αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο 

πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή 

αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο 

κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη 

ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ 

αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. 

Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 
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πκπέξαζκα 

 

Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο 

νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

Η επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε 

ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

Γιπθάδα, 28 επηεκβξίνπ 2017 

 

          
    ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ Δ.Π.Δ. Ο.Δ.Λ. 

Γεκάξρνπ Αγγέινπ Μεηαμά 11,  
166 75, Γιπθάδα. Αηηηθήο 

Α.Μ. ΟΔΛ 133 
 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
 
 
 
 

Στέφανος Κ. Κιουλάφας 
Α.Μ. ΟΔΛ 32681 
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ΗV. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

A. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

 

πλνπηηθή Γεκνζηεπκέλε Μνξθή 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016
εκείσζε 

(ΚΔΦ.8)

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα 

πάγηα ζηνηρεία 10 382.444,54 396.812,93 365.853,81 378.063,33

Δπελδχζεο ζε αθίλεηα 10 8.129.000,00 8.129.000,00 8.069.000,00 8.069.000,00

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10 206,67 422,31 206,67 422,31

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15 3.104.988,82 2.764.773,12 4.251.219,68 3.915.207,12

Απνζέκαηα-Απαηηήζεηο απφ 

εθηέιεζε έξγσλ 13 2.865.884,90 3.700.957,03 2.793.477,17 3.629.151,44

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 14 1.333.739,91 685.178,01 1.331.879,91 684.483,61

Λνηπά θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15 2.104.233,22 2.952.385,06 1.849.232,88 2.748.090,69

Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηακεηαθά 

ηζνδχλακα 16 5.357.558,22 7.962.609,32 5.320.965,46 7.931.646,77

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 23.278.056,28 26.592.137,78 23.981.835,58 27.356.065,27

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 20 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 20 14.349.793,29 15.479.216,95 13.945.017,61 15.072.476,54

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 20.199.793,29 21.329.216,95 19.795.017,61 20.922.476,54

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο 18 0,00 0,00 0,00 0,00

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 17 420.019,03 361.007,67 420.004,47 360.998,19

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 19 2.658.243,96 4.901.913,16 3.766.813,50 6.072.590,54

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 3.078.262,99 5.262.920,83 4.186.817,97 6.433.588,73

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (α)+(β) 23.278.056,28 26.592.137,78 23.981.835,58 27.356.065,27

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 20 έσο 46 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ελδηάκεζεο 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 

 

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016

Κχθινο εξγαζηψλ 2 3.015.478,81 5.737.481,66 3.015.478,81 5.737.481,66

Κφζηνο Πσιήζεσλ 3 -3.194.408,86 -4.775.875,62 -3.192.998,16 -4.760.279,81

Μηθηά θέξδε -178.930,05 961.606,04 -177.519,35 977.201,85

(% επί ακηγνχο θχθινπ εξγαζηψλ) -5,93% 16,76% -5,89% 17,03%% %

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 5 31.626,70 24.026,66 30.126,70 25.226,66

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 4 -662.403,36 -645.655,57 -648.952,63 -624.478,38

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 5 -20.816,31 -32.868,75 -19.753,81 -30.222,75
Κέξδε/δεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ απνηει. θαη απνζβέζεσλ -807.006,52 328.842,47 -793.854,79 368.715,19

(% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ) -26,48% 5,71% -26,07% 6,40%

Απνζβέζεηο -23.516,50 -21.734,09 -22.244,30 -20.987,81

Κέξδε/δεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ -830.523,02 307.108,38 -816.099,09 347.727,38

(% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ) -27,26% 5,33% -26,80% 6,03%

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6 3.857,88 634,69 3.857,25 633,14

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6 -132.235,93 -185.751,53 -132.183,13 -182.437,71

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 7 29.362,92 61.375,87 15.888,72 -12.812,66

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ -929.538,15 183.367,41 -928.536,25 153.110,15

(% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ) -30,51% 3,18% -30,49% 2,66%

Μείνλ θφξνη 8 250.114,49 -70.488,19 251.077,32 -62.486,81

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (A) -679.423,66 112.879,22 -677.458,93 90.623,34

(% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ) -22,30% 1,96% -22,24% 1,57%

Καηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο 9 -679.423,66 112.879,22 -677.458,93 90.623,34

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο (Α)+(Β) -679.423,66 112.879,22 -677.458,93 90.623,34Καηαλέκνληαη ζε: 90.632,34

Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο 9 -679.423,66 112.879,22 -677.458,93 90.623,34

Αξηζκφο κεηνρψλ (ηεκάρηα) 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ (ηεκάρηα) 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά -0,0604 € 0,0100 € -0,0602 € 0,0081 €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

εκ. 

(ΚΔΦ.8)

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 20 έσο 46 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ελδηάκεζεο 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

Γ.1. ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

ΚΗΝΖΖ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΤΠΔΡ ΣΟ 

ΑΡΣΗΟ

ΛΟΗΠΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ

ΑΠΟΣΔΛ/ΣΑ ΔΗ 

ΝΔΟ

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
Τπφινηπα 1/1/2017 5.850.000,00 8.360.843,73 6.622.637,30 495.735,92 21.329.216,95

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο -679.423,66 -679.423,66

5.850.000,00 8.360.843,73 6.622.637,30 -183.687,74 20.649.793,29

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα -430.000,00 -20.000,00 -450.000,00

Τπφινηπα 30/06/2017 5.850.000,00 8.360.843,73 6.192.637,30 -203.687,74 20.199.793,29

  

ΚΗΝΖΖ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΤΠΔΡ ΣΟ 

ΑΡΣΗΟ

ΛΟΗΠΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ

ΑΠΟΣΔΛ/ΣΑ 

ΔΗ ΝΔΟ

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
Τπφινηπα 1/1/2016 5.850.000,00 8.360.843,73 6.928.271,91 635.538,40 21.774.654,04

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 112.879,22 112.879,22

5.850.000,00 8.360.843,73 6.928.271,91 748.417,62 21.887.533,26

Γηαλακεζέληα Μεξίζκαηα -315.000,00 -135.000,00 -450.000,00

Ακνηβέο δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ -100.000,00 -100.000,00

Τπφινηπα 30/06/2016 5.850.000,00 8.360.843,73 6.613.271,91 513.417,62 21.337.533,26

 
Γ.2. ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

ΚΗΝΖΖ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ

ΛΟΗΠΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ

ΑΠΟΣΔΛ/ΣΑ ΔΗ 

ΝΔΟ

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
Τπφινηπα 1/1/2017 5.850.000,00 8.360.843,73 6.622.637,30 88.995,51 20.922.476,54

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο -677.458,93 -677.458,93

5.850.000,00 8.360.843,73 6.622.637,30 -588.463,42 20.245.017,61

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα -430.000,00 -20.000,00 -450.000,00

Τπφινηπα 30/06/2017 5.850.000,00 8.360.843,73 6.192.637,30 -608.463,42 19.795.017,61

 

ΚΗΝΖΖ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ

ΛΟΗΠΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ

ΑΠΟΣΔΛ/ΣΑ ΔΗ 

ΝΔΟ

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
Τπφινηπα 1/1/2016 5.850.000,00 8.360.843,73 6.928.271,91 273.378,44 21.412.494,08

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 90.623,34 90.623,34

5.850.000,00 8.360.843,73 6.928.271,91 364.001,78 21.503.117,42

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα -315.000,00 -135.000,00 -450.000,00

Ακνηβέο δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ -100.000,00 -100.000,00

Τπφινηπα 30/06/2016 5.850.000,00 8.360.843,73 6.613.271,91 129.001,78 20.953.117,42

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 20 έσο 46 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ελδηάκεζεο 
ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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Γ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 
 

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο 2.325.608,44 4.366.005,16 2.325.173,51 4.365.205,16

Πιεξσκέο ζε Πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ. -4.642.726,59 -7.314.163,54 -4.633.059,33 -7.271.405,94

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ) θφξσλ -121.421,83 -81.219,73 -135.449,87 -163.855,61

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

θαηαβεβιεκέλα -131.977,42 -186.893,82 -131.924,62 -183.580,00

ύλνιν (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) -2.570.517,40 -3.216.271,93 -2.575.260,31 -3.253.636,39

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -9.819,14 -3.762,99 -9.819,14 -3.762,99

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ 

παγίσλ 886,67 62.000,00 0,00 55.000,00

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 3.857,88 634,69 3.857,25 633,14

Πιεξσκέο απφ ζπκκεηνρέο, θνηλνπξαμίεο, 

επελδπηηθνχο ηίηινπο -29.459,11 -199.841,84 -29.459,11 -199.841,84

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από έπελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) -34.533,70 -140.970,14 -35.421,00 -147.971,69

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 -2.173,85 0,00 -2.173,85

ύλνιν Δθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0,00 -2.173,85 0,00 -2.173,85

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) -2.605.051,10 -3.359.415,92 -2.610.681,31 -3.403.781,93

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ 7.962.609,32 9.970.710,40 7.931.646,77 9.951.310,42
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 

πεξηόδνπ 5.357.558,22 6.611.294,48 5.320.965,46 6.547.528,49

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 20 έσο 46 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ελδηάκεζεο 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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Δ. ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 
1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 
Οη ελνπνηεκέλεο θαη κε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΚΣΔΡ Α.Δ., ηεο 30εο Ηνπλίνπ 

2017, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2017, έρνπλ 

ζπληαρζεί κε βάζε: 

 ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, 

 ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern), 

 ηελ αξρή απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, 

 ηελ νκνηνκνξθία παξνπζίαζεο, 

 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

 
θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ 

εξκελεηψλ ηνπο, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο 

IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1/1-30/06/2017 έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ).  

 
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ µε ηηο εηήζηεο 

θαη πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2016, θαζφηη µε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζθέξεηαη πην 

νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνλ ρξήζηε ηνπο. 

 
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ 

θαη θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηελ Δηαηξεία. Ζ Γηνίθεζε 

ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη αλακνξθψλεη ηα θνλδχιηα φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην βάζεη ησλ αξρψλ θαη 

θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ.  

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο, γηα ηε ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30.06.2017, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2016, αθνχ ιεθζνχλ 
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ππφςε νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASB), πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη 

ππνρξεσηηθή θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο ρξφλνπο πνπ κλεκνλεχνληαη θαηά πεξίπησζε θαησηέξσ: 

 

(α) Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηώζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ πνπ 

πηνζεηήζεθαλ από ηνλ Όκηιν 

 

Γελ ππάξρνπλ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο, βειηηψζεηο πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ ή δηεξκελείεο, 

ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

 

 (β) Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηώζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ θαη 

δηεξκελείεο πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ κεηά 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 – Δθηόο ησλ πξνηύπσλ πνπ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά, ν Όκηινο 

δελ αλακέλεη λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά από ηηο θαησηέξσ κεηαβνιέο  

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 39» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018) 

Σν ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 Λνγηζηηθή 

Αληηζηάζκηζεο, ηελ ηξίηε θάζε ζην έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία 

πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο 

θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο 

ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο 

θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Ο 

Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε πειάηεο» - (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018) 

Σν ΓΠΥΑ 15 θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κία ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα απφ 

ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη 

επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ. πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
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εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο.  Ο 

Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» - (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019) 

Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. 

Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, 

ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν 

εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν 

ζχκβαζεο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 16 ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ γηα αρξεζηκνπνίεηεο δεκηέο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017) 

Σξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο ψζηε λα δηεπθξηληζηεί φηη νη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δεκηέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ζην θφζηνο 

γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο πξνζαπμάλνπλ ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ν θάηνρφο ηνπ αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

εξγαιείνπ κέζσ πψιεζεο ή ρξήζεο απηνχ. Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ 

πεξηνξίδεη ηελ εθηίκεζε πηζαλψλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη νη εθηηκήζεηο γηα 

κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε δελ πεξηιακβάλνπλ θνξνινγηθέο εθπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ αλαζηξνθή εθπεζηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθηηκάεη κηα 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
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απαηηήζεηο. Όπνπ ν θνξνινγηθφο λφκνο απνθιείεη ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα εθηηκήζεη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ίδηνπ ηχπνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 7 “Γλσζηνπνηήζεηο” (Σξνπνπνηήζεηο) (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 2 “Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ 

εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ” (Σξνπνπνηήζεηο) (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018) 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ηνλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη 

ζε κεηξεηά ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία 

εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνηήζεηο) “Δθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζην ΓΠΥΑ 4 

Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018)  

Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα α) παξέρεη ηελ 

επηινγή ζε φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίδνπλ ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, θαη β) παξέρεη ζηηο νληφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ 

αθνξνχλ θπξίσο ηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ, ηελ επηινγή γηα πξνζσξηλή απαιιαγή απφ ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 έσο ην 2021. Οη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΓΠΥΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΛΠ 39 γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  

 

ΓΛΠ 40 (Σξνπνπνηήζεηο) “Μεηαθνξέο επελδπηηθώλ αθηλήησλ” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)  

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά 

πξνο ή απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ζηε ρξήζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη έρεη επέιζεη αιιαγή ζηελ ρξήζε ελφο αθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί θαηά πφζν ην αθίλεην πιεξνί ηνλ νξηζκφ θαη ε αιιαγή ζηε ρξήζε λα κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 22 “πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)  

Ζ Γηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην πσο πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο φηαλ εθαξκφδεηαη ην πξφηππν πνπ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, ΓΛΠ 

21. Ζ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή φηαλ κία νληφηεηα είηε θαηαβάιεη, είηε εηζπξάηηεη 

πξνθαηαβνιηθά ηίκεκα γηα ζπκβάζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 23 “Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκό ζεκάησλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019)  

Ζ Γηεξκελεία παξέρεη επεμεγήζεηο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ ηξέρνληνο θαη 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή 

αληηκεηψπηζε θάπνησλ ζηνηρείσλ. Σν Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 23 έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

ινγηζηηθνπνίεζεο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο φηαλ ππάξρεη ηέηνηα αβεβαηφηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο/δεκηάο, ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηα θνξνινγηθά θέξδε θαη θνξνινγηθέο δεκηέο θαη 

ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 
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Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (Κύθινο 2014 – 2016) (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017)  

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε δχν 

ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
 

ΓΠΥΑ 12 “Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο”  

H ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην φηη ε ππνρξέσζε γηα παξνρή ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 12 έρεη εθαξκνγή ζε ζπκκεηνρέο ζε νληφηεηεο πνπ έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.  
 

ΓΛΠ 28 “πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο”  

Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ην φηη φηαλ νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο 

επελδχζεσλ θεθαιαίσλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, θαη νληφηεηεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθαξκφδνπλ ηελ επηινγή λα επηκεηξνχλ ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο ζε εχινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, απηή ε επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηά γηα θάζε ζπγγελή ή 

θνηλνπξαμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

 

2. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 
 

Ζ εηαηξεία «ΔΚΣΔΡ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ – ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ – ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ 

– ΔΜΠΟΡΗΚΖ - ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»  θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν  «ΔΚΣΔΡ Α.Δ.», ηδξχζεθε ην 

1973 (ΦΔΚ 1715/04.10.73) θαη έρεη έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. Ζ Δηαηξεία είλαη 

εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 

2147/06/Β/86/06. Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο βξίζθνληαη ζηελ  Αζήλα, Νίθεο 15, Σ.Κ. 105 57.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ππάγεηαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ην αληηθείκελφ ηεο 

εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία «έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ», κε θσδηθφ 42, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

ηεο Δ..Τ.Δ. (ΣΑΚΟΓ - 08). Ο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε θαη δηεπξχλζεθε 

ζχκθσλα κε ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 07.11.2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο, ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζην εηαηξηθφ ηεο 

πξνθίι. 
 

Ζ Δηαηξεία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο ηαθηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ πηπρίνπ ηεο, 

ζπλερίδεη λα θαηέρεη εξγνιεπηηθφ πηπρίν 6εο ηάμεσο ηνπ  ΜΔΔΠ ην νπνίν ηζρχεη έσο ηηο 

15.09.2018. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηεο αλαζπγθξνηήζεψο ηνπ ηελ 08/04/2014 (ΦΔΚ 4022/ 

23.04.2014) θαη έσο 30/6/2017 ήηαλ ην θάησζη: 
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Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Θεηεία (από) 

Αζαλάζηνο ίςαο 
Πξφεδξνο Γ. , Δθηειεζηηθφ 

Μέινο 
12.10.2012 – 30.06.2017 

Κσλ/λνο ηνχκπνο 
Αληηπξφεδξνο Γ.. & Γ/λσλ 

χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 
12.10.2012 – 30.06.2017 

Ησάλλεο Αιεμαλδξήο Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο 12.10.2012 – 30.06.2017 
Αλδξνλίθε Ησαλλίδνπ Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 12.10.2012 – 30.06.2017 

Αξηζηείδεο Παπαδφπνπινο Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο 31.01.2014 – 30.06.2017 
 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30.06.2017, εμέιεμε λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

ιφγσ επηθείκελεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηελ 12.10.2017, γηα ηελ επφκελε 

πεληαεηία. Σν λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαη νξίζζεθε ε εθπξνζψπεζή 

ηνπ ηελ ίδηα εκέξα, ήηνη 30.06.2017. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εθινγήο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο 30.06.2017, θαηαρσξήζεθε κε θσδηθφ θαηαρψξηζεο 1120301 ζην Γεληθφ 

Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.)/Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο/Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ./Σκήκα 

Δηζεγκέλσλ Α.Δ. & Αζιεηηθψλ Α.Δ. θαη επηθπξψζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 845096/19.07.2017 

αλαθνίλσζή ηνπ.  

Μεηά ηα αλσηέξσ, ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηακνξθψζεθε  σο εμήο : 

Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Θεηεία (από – έσο) 

Αζαλάζηνο ίςαο 
Πξφεδξνο Γ. , Δθηειεζηηθφ 

Μέινο 
30.06.2017 – 30.06.2022 

Κσλ/λνο ηνχκπνο 
Αληηπξφεδξνο Γ.. & Γ/λσλ 

χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 
30.06.2017 – 30.06.2022 

Γεψξγηνο Πιηάηζηθαο Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο 30.06.2017 – 30.06.2022 
Αλδξνλίθε Ησαλλίδνπ Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 30.06.2017 – 30.06.2022 

Αξηζηείδεο Παπαδφπνπινο Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο 30.06.2017 – 30.06.2022 
 

 

3. Γνκή ηνπ Οκίινπ 
 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ε εηαηξεία θαη νη θνηλνπξαμίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/06/2017 ηεο Δηαηξείαο, κε ηηο 

αληίζηνηρεο ρψξεο έδξαο ηνπο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ηηο κεζφδνπο ελνπνίεζήο ηνπο απφ 

ηε κεηξηθή εηαηξεία. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ ελνπνηνχκελσλ 

εηαηξεηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ ηελ 30/06/2017. Ζ Μεηξηθή ΔΚΣΔΡ ΑΔ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά 

κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008, ελψ ζηηο 16/11/2011 απνδέρηεθε εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα πεξαίσζεο 

Ν.3888/2010, γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2009. Δπίζεο ε Μεηξηθή έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο 

ρξήζεηο 2011-2013 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994. 
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Γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 

ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65α ηνπ Ν.4174/2013 θαη 

εθδφζεθαλ αληίζηνηρα Φνξνινγηθά Πηζηνπνηεηηθά κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε.  

Με ηηο ίδηεο δηαηάμεηο δηελεξγείηαη θαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 

ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2016. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά 

θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ 2017. Αλ κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Δπσλπκία Δηαηξίαο Έδξα 
Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 
Μεζ. 

Δλνπνίεζεο 
ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ 
ΦΟΡ.ΥΡΖΔΗ 

ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. Διιάδα 100% Οιηθή 2010-2013 

Κ/Ξ ΔΚΣΔΡ ΑΔ - ΔΡΣΔΚΑ ΑΔ - ΘΔΜΔΛΖ 
ΑΔ – ΗΝΣΡΑΚΑΣ 

Διιάδα 24% Καζαξή Θέζε 2011-2016 

Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - 
ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ  

Διιάδα 33,33% Καζαξή Θέζε 2013-2016 

Κ/Ξ ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΔ - 
ΒΗΟΣΔΡ ΑΔ – ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ – ΔΚΣΔΡ ΑΔ  

Διιάδα 20% Καζαξή Θέζε 2010-2016 

Κ/Ξ ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. - ΣΑΛΩ ΑΣΔ Διιάδα 37,49% Καζαξή Θέζε 2014-2016 

Κ/Ξ ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ – ΓΟΜΗΚΖ 
ΚΡΖΣΖ ΑΔ (Κ/Ξ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ) 

Διιάδα 33,33% Καζαξή Θέζε 2016 

 

H εηαηξεία ζπκκεηέρεη θαη ζε άιιεο θνηλνπξαμίεο ησλ νπνίσλ ην έξγν έρεη νινθιεξσζεί θαη 

αλακέλεηαη ε ιχζε ηνπο. Οη ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο απφ θαη πξνο ην ζχλνιν 

ησλ θνηλνπξαμηψλ εκθαλίδεηαη ζε επφκελν κέξνο ησλ ζεκεηψζεσλ. 

 

 

4. πλαιιαγέο µε ζπλδεδεκέλα µε ηελ Δηαηξεία κέξε 
 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν νη πσιήζεηο/αγνξέο πξνο/απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, θαζψο θαη 

ηα πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο θαη απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξείεο θαηά ηελ 30/06/2017 εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Δπσλπκία Δηαηξείαο Έμνδα Πσιήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο

Δηαηξείεο πνπ Δλνπνηνύληαη

ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. 886,67 1.200,00 1.097.931,27 0,00
Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - 

ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ 0,00 95.213,90 0,00 9.516,56

Κ/Ξ ΔΚΣΔΡ-ΔΡΣΔΚΑ-ΘΔΜΔΛΖ-ΗΝΣΡΑΚΑΣ 0,00 0,00 1,92 0,00

Κ/Ξ ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ - ΒΗΟΣΔΡ ΑΔ – 

ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ – ΔΚΣΔΡ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 355.684,42

Κ/Ξ ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ - ΔΚΣΔΡ ΑΔ - ΓΟΜΗΚΖ 

ΚΡΖΣΖ ΑΔ (Κ/Ξ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ) 0,00 0,00 15.131,70 0,00

Μεξηθό ύλνιν 886,67 96.413,90 1.113.064,89 365.200,98

Κνηλνπξαμίεο ζπκκεηνρήο πνπ δελ 

Δλνπνηνύληαη 0,00 0,00 249.820,31 13.182,66
ύλνιν 886,67 96.413,90 1.362.885,20 378.383,64

 
 

εκεηψλεηαη φηη ε αλάιεςε απφ ηελ εηαηξεία ππεξγνιαβηθψλ εξγαζηψλ, γηα ινγαξηαζκφ 

θνηλνπξαμηψλ ζπκκεηνρήο ηεο, αληηκεησπίδεηαη σο έξγν θαη δηαρεηξίδεηαη βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ 

ζην ΓΛΠ 11, θαη ε νπνηαδήπνηε απαίηεζε / ππνρξέσζε εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

εζφδσλ. Δπίζεο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ 

θνηλνπξαμίεο έρνπλ ππνινγηζζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 30/06/2017 πνπ απεζηάιεζαλ ζηελ 

εηαηξεία. 

Μεηά ηελ αλακφξθσζε ησλ θνηλνπνηεκέλσλ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ν αλσηέξσ πίλαθαο 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
 

 

Δπσλπκία Δηαηξείαο Έμνδα Πσιήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο

Δηαηξείεο πνπ Δλνπνηνύληαη

Κ/Ξ ΗΦΗΚΛΖ-ΣΑΛΩ 0,00 0,00 684,86 0,00
Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΔ – ΔΚΣΔΡ ΑΔ - 

ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ 0,00 95.213,90 0,00 169.179,32

Κ/Ξ ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ - ΒΗΟΣΔΡ ΑΔ – 

ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ – ΔΚΣΔΡ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 338.320,83

Κ/Ξ ΔΡΔΣΒΟ ΑΔ – ΔΚΣΔΡ ΑΔ - ΓΟΜΗΚΖ 

ΚΡΖΣΖ ΑΔ (Κ/Ξ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ) 0,00 0,00 0,00 28.066,16

Μεξηθό ύλνιν 0,00 95.213,90 684,86 535.566,31

Κνηλνπξαμίεο ζπκκεηνρήο πνπ δελ 

Δλνπνηνύληαη 0,00 0,00 249.820,31 13.182,66
ύλνιν 0,00 95.213,90 250.505,17 548.748,97
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Αλαιπηηθά ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ έρεη ιάβεη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν: 

 

Καηεγνξία Ακνηβώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

πλνιηθό Πνζό 

Δμόδνπ έσο 

30/06/2017

Τπόινηπν Πξνο 

Απόδνζε ηελ 

30/06/17

Ακνηβέο Γ.. Βάζεη Απφθαζεο Γ.. Μεηφρσλ & 

ζπκβάζεσλ Π.Τ. 233.204,04 8.000,00

Ακνηβέο Γ.. απφ απνηειέζκαηα Πξνεγ.Υξήζεο βάζεη 

απφθαζεο Γ.. Μεηφρσλ 0,00 0,00

ύλνιν 233.204,04 8.000,00

 

εκεηψλεηαη φηη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνπλ ακνηβέο βάζεη απνθάζεσλ 

ηεο Γ.. δελ ιακβάλνπλ ακνηβέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο ζε απηήλ. Ζ έγθξηζε ησλ 

αλσηέξσ ακνηβψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ έηνο θαηά ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

5. Δμέιημε απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε ζρέζε πιήξνπο 
απαζρφιεζεο ζηελ ΔΚΣΔΡ Α.Δ.: 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016 

Έκκηζζνη 13 10 12 

χκβαζε Αλεμαξηήησλ Τπεξεζηψλ  22 28 28 

ύλνιν  35 38 40 

 
 
Ζ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ έρεη σο εμήο : 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016 

Έκκηζζνη 17 11 13 

χκβαζε Αλεμαξηήησλ Τπεξεζηψλ  34 37 37 

ύλνιν  51 48 50 

 
ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε ζπγαηξηθέο θαη 

ζπγγελείο, ηα νπνία είηε έρνπλ δαλεηζζεί είηε παξέρνπλ απνθιεηζηηθά ηηο ππεξεζίεο ζε απηέο, κε 

ηελ ππνγξαθή αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ αλεμαξηήηνπ ππεξεζηψλ, αιιά θαη’ νπζία 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζηειερηαθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. 
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6. εκαληηθέο επηζεκάλζεηο/ γεγνλόηα  

 
6.1.  Γεγνλόηα πεξηόδνπ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/1/2017 – 30/06/2017 έιαβαλ ρψξα ηα θαησηέξσ ζεκαληηθά 

γεγνλφηα:  

1. ηιρ 24 Φεβποςαπίος 2017 ανακοινώθηκε η ςπογπαθή ζύμβαζηρ με ηην εηαιπεία 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ Α.Δ.. Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ είναι η εκηέλεζη ηυν οικοδομικών, 

ηλεκηπομησανολογικών επγαζιών καθώρ και η διαμόπθυζη ηος πεπιβάλλονηορ σώπος 

ξενοδοσείος ζηην Πάπο, ζε οικόπεδο ιδιοκηηζίαρ ηηρ  εηαιπείαρ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

πος βπίζκεηαι ζηην θέζη «Πούνηα» ηος Γήμος Πάπος. Σο ζςνολικό ηίμημα ηηρ ύμβαζηρ 

αςηήρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν € 7.910.000,00 πλέον Φ.Π.Α.. 

2. Οινθιεξψζεθαλ νη πσιήζεηο δχν (2) δηακεξηζκάησλ ηεο εηαηξείαο ζηελ πνιπφξνθε 

νηθνδνκή ζην Νέν Φάιεξν, κε αθφκα δχν (2) λα παξακέλνπλ αδηάζεηα εθ ησλ ζπλνιηθά 

ηξηάληα ελλέα (39). 

 

6.2. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/7/2017 θαη έσο εγθξίζεσο ησλ παξφλησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ έιαβαλ ρψξα ηα θαησηέξσ ζεκαληηθά γεγνλφηα: 

1.  H εηαιπεία γνυζηοποίηζε όηι, ζηιρ 03.08.2017, επιδόθηκε η ςπ’ απιθμ. 642/2017 απόθαζη 

ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ Δπιηποπήρ Ανηαγυνιζμού, η οποία αθοπά ηην ςπόθεζη ηηρ 

αςηεπάγγεληηρ έπεςναρ ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Ανηαγυνιζμού ζε διαγυνιζμούρ 

δημοππάηηζηρ δημόζιυν έπγυν ςποδομήρ. Η απόθαζη αςηή εκδόθηκε καηά ηη διαδικαζία 

Γιεςθέηηζηρ Γιαθοπών, ζύμθυνα με ηο άπθπο 25α ν. 3959/2011 και με ηην ςπ’ απιθμ. 

628/2016 απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ανηαγυνιζμού και επέβαλλε ππόζηιμο ζηην ΔΚΣΔΡ Α.Δ. 

ύτοςρ € 99.858,00. 

 

6.3. Δπηπηώζεηο γεγνλόησλ ζε νηθνλνκηθά κεγέζε 
 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιεςεο ηνπ λένπ έξγνπ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο, 

απηά ζα ελζσκαησζνχλ πξννδεπηηθά, βάζεη ηεο πνξείαο εθηέιεζήο ηνπ.  

Απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβηβάζεηο δηακεξηζκάησλ θαηαγξάθεθαλ δεκηέο πνζνχ € 161.913,06.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηηο πξνγελέζηεξεο κεηαβηβάζεηο δηακεξηζκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ δχν 

εηψλ, ε έληνλε πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, δεδνκέλνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο 
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ζπλερίδεη λα πιήηηεηαη επεξεαδφκελνο απφ ην αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αλέζηξεςε ηνπο 

αξρηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ηνπ Οκίινπ εμαιείθνληαο ηειηθά ηα φπνηα πεξηζψξηα θέξδνπο 

είραλ πξνυπνινγηζζεί θαηά ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. θνπφο ηεο 

Γηνίθεζεο είλαη έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ λα έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ δηακεξηζκάησλ. 

Όζνλ αθνξά ην πξφζηηκν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, έρεη ήδε πεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2016, επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε ηε 

δηελέξγεηα ηζφπνζεο πξφβιεςεο, εκθαληδφκελεο σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε. ε 

εθθξεκφηεηα παξακέλεη ε βεβαίσζή ηνπ σο δεκφζην έζνδν, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε θαηαβνιή 

ηνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. 

 

7. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 
 
Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηεο εηαηξείαο. 

Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο εηαηξείαο, 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο θάζε ππνζέζεσο, θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 
8. Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο  

 
8.1. Δπνρηθόηεηα εξγαζηώλ 
 

Ζ εηαηξεία θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Οκίινπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζην ρψξν ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ηα έζνδά ηνπο εμαξηψληαη απφ ηε δήηεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο επεξεάδνληαη θαη εκπίπηνπλ ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

θχθιν. Πεξαηηέξσ, δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δηαηξεία άιιν εηδηθφηεξν ή ζπλεπέο πξφηππν 

επνρηθφηεηαο, ή άιιεο κνξθήο πεξηνδηθφηεηα πνπ λα δηέπεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ Οκίινπ. 

 

8.2. Αλάιπζε θύθινπ εξγαζηώλ – Αλεθηέιεζην Έξγν 

Σν ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν (1/1-30/6/2017), φζν θαη θαηά ηελ 

ζπγθξίζηκή ηεο (1/1-30/6/2016), έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. εκεηψλεηαη 

φηη θαηά ηελ 30/6/2017 δελ ππάξρεη ελ ηζρχ κε νινθιεξσκέλν ζπκβφιαην θαηαζθεπήο εθηφο 

Διιαδηθνχ Υψξνπ, ηφζν ζε επίπεδν εηαηξείαο, φζν θαη ζε επίπεδν νκίινπ. 
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1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Γεκφζηα Έξγα 1.538.903,67 3.077.861,65 1.538.903,67 3.077.861,65

Ηδησηηθά Έξγα 1.271.575,14 2.659.620,01 1.271.575,14 2.659.620,01

Πσιήζεηο Καηνηθηψλ 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00
ύλνιν 3.015.478,81 5.737.481,66 3.015.478,81 5.737.481,66

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 
 
 

Βάζεη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη εθηεινχληαη ακηγψο απφ 

ηελ ΔΚΣΔΡ, ην αλεθηέιεζην έξγν αλέξρεηαη ηελ 30/6/2017 ζε €11.153.853,93 έλαληη € 

5.552.590,23 ηελ 31/12/2016. ηα αλσηέξσ πνζά πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ θνξέσλ.  

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ Κνηλνπξαμίεο νη νπνίεο ελνπνηνχληαη 

κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. εκεηψλεηαη φηη ην ηηκνινγεκέλν έξγν ησλ θνηλνπξαμηψλ 

ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε € 4.171.985,33 θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/6/2017 έλαληη € 

6.808.809,38 θαηά ην 2016. Ζ αλαινγία ηνπ αλεθηέιεζηνπ έξγνπ Κνηλνπξαμηψλ αλέξρεηαη ζε € 

15.269.259,32 ηελ 30/6/2017 έλαληη € 16.710.673,47 ηελ 31/12/2016. 

 

8.3. Κόζηνο Πσιήζεσλ  
Σν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο:  

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Κόζηνο Πσιεζέλησλ

Ακνηβέο θαη έμνδα εξγαδνκέλσλ 157.282,65 120.924,19 157.282,65 120.924,19

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.540.842,65 2.572.735,23 1.540.592,65 2.558.194,34

Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ 60.999,92 42.978,44 60.520,81 42.286,59

Φφξνη & ηέιε 12.331,35 68.394,94 12.331,35 68.394,94

Λνηπά δηάθνξα έμνδα 28.337,04 46.878,00 27.655,45 46.702,51

Απνζβέζεηο παγίσλ 11.819,81 14.156,95 11.819,81 13.980,37

Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξζκέλν σο έμνδν 1.015.882,38 1.909.807,87 1.015.882,38 1.909.796,87

Κφζηνο θαηνηθηψλ 366.913,06 0,00 366.913,06 0,00

ύλνιν 3.194.408,86 4.775.875,62 3.192.998,16 4.760.279,81

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
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8.4. Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο    
Σα Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο

Ακνηβέο θαη έμνδα εξγαδνκέλσλ 384.781,18 103.576,72 383.626,66 103.576,72

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 158.752,86 418.727,53 150.287,86 407.664,53

Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ 50.214,70 54.465,62 48.710,45 52.038,39

Φφξνη & ηέιε 7.661,28 11.944,81 7.429,68 6.318,21

Λνηπά δηάθνξα έμνδα 60.254,15 49.723,75 58.368,49 47.873,09

Απνζβέζεηο παγίσλ 739,19 7.217,14 529,49 7.007,44

ύλνιν 662.403,36 645.655,57 648.952,63 624.478,38

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 
 

8.5. Άιια έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016

Άιια Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο

Σηκνιφγεζε δαπαλψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ 10.476,70 11.859,98 10.476,70 11.859,98

Μίζζσζε Μεραλεκάησλ 20.850,00 0,00 18.150,00 0,00

Μίζζσζε Κηεξίσλ 300,00 300,00 1.500,00 1.500,00

Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Σειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο 0,00 11.866,68 0,00 11.866,68

Λνηπά 0,00 0,00 0,00 0,00

ύλνιν 31.626,70 24.026,66 30.126,70 25.226,66

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 
 

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016

Άιια Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο

Κφζηνο Λνηπψλ Δζφδσλ 9.396,10 12.219,98 9.396,10 11.859,98

Κφζηνο κίζζσζεο κερ.ηερλ.εγθαηαζη. 10.957,50 0,00 9.895,00 0,00

Εεκηέο απφ πψιεζε παγίσλ 0,00 19.350,06 0,00 17.064,06

Λνηπά 462,71 1.298,71 462,71 1.298,71

ύλνιν 20.816,31 32.868,75 19.753,81 30.222,75

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

Ζ δεκηά απφ πψιεζε παγίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2016 νθείιεηαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα αλαλέσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Οκίινπ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ππνγξαθή ζρεηηθήο ζπκβάζεσο αληηθαηαζηάζεσο, ηεο νπνίαο ε θάζε 

πξνκήζεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην β’ εμάκελν. 
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8.6. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη έμνδα  

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα

Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα 3.857,88 634,69 3.857,25 633,14

ύλνιν 3.857,88 634,69 3.857,25 633,14

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα 1.170,03 10.454,19 1.117,23 7.714,49

Σφθνη Πξνθαηαβνιψλ Πειαηψλ 1.683,92 39.680,49 1.683,92 39.680,49

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 120.016,27 127.651,94 120.016,27 127.077,82

Απνηίκεζε ηακεηαθψλ ηζνδχκακσλ 9.365,71 7.964,91 9.365,71 7.964,91

ύλνιν 132.235,93 185.751,53 132.183,13 182.437,71

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 
εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία θαη ν φκηινο πξαγκαηνπνηεί θαηά θχξην ιφγν πξνζεζκηαθέο 

ηνπνζεηήζεηο. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο δε δχλαηαη λα είλαη ζπγθξίζηκν, ιφγσ ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην δηάζηεκα 1/1/2016 – 30/6/2017, φπσο ν 

ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ησλ πξνθαηαβνιψλ πειαηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε πξν ηεο εμαγσγήο νπνηνπδήπνηε ζπκπεξάζκαηνο.  

 

8.7. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016

Κέξδε

Κέξδε απφ θνηλνπξαμίεο ζπκκεηνρήο 62.317,44 78.313,34 49.913,47 36.526,12

ύλνιν Κεξδώλ 62.317,44 78.313,34 49.913,47 36.526,12

Εεκίεο

Εεκηέο απφ θνηλνπξαμίεο ζπκκεηνρήο 32.954,52 16.937,47 34.024,75 49.338,78

ύλνιν Εεκηώλ 32.954,52 16.937,47 34.024,75 49.338,78

ύλνιν Απνηειεζκάησλ 29.362,92 61.375,87 15.888,72 -12.812,66

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 
 

ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ησλ Κνηλνπξαμηψλ πεξηιακβάλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηεο 

θαζαξήο ζέζεο ησλ θνηλνπξαμηψλ πνπ ελνπνηνχληαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ πνπ εθηεινχλ. 
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8.8. Φόξνη – ζπκθσλία ινγηζηηθνύ απνηειέζκαηνο 
 

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2016

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2016

Φφξνο Δηζνδήκαηνο (Σξέρνπζα Πεξίνδνο) 342.802,97 40.159,28 338.599,83 27.416,09

Λνηπνί Φφξνη 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαβαιιφκελνη Φφξνη (έμνδα) -66.107,61 -75.913,45 -66.102,53 -75.910,33

Σέινο Δπηηεδεχκαηνο -8.395,11 -3.400,00 -6.945,11 -3.400,00

Φφξνο Κνηλνπξαμηψλ -18.185,76 -31.334,02 -14.474,87 -10.592,57

ύλνιν 250.114,49 -70.488,19 251.077,32 -62.486,81

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

εκεηψλεηαη φηη ππνινγίδνληαη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε Θπγαηξηθή, φζν 

θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνηλνπξαμηψλ πνπ ελνπνηνχληαη, βάζεη ηνπ 

πνζνζηνχ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πνπ εθηεινχλ. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θφξσλ έγηλε κε ζπληειεζηή 29%, ν νπνίνο ηζρχεη γηα ηα θέξδε απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ απφ 1/1/2015.  

 

 
8.9. Κέξδε αλά κεηνρή 

 

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο -679.423,66 112.879,22 -677.458,93 90.623,34

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ (ηεκάρηα) 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά -0,0604 € 0,0100 € -0,0602 € 0,0081 €

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

8.10. Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

Ζ θίλεζε ησλ παγίσλ θαηά ηελ πεξίνδν έρεη σο εμήο: 

 



ΔΚΣΔΡ Α.Δ. 
 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 

30
εο

 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 (Πνζά ζε Δπξψ) 

36  
 

Για Επένδςζη 

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

ύνολο 

Γήπεδα - 

Οικοπεδα

Για 

Επένδςζη 

Κηήπια

ύνολο 

Κηήπια

Μησ/ηα - 

Σεσνικέρ 

Εγκ/ζηάζειρ

Μεηαθο-

πικά Μέζα

Έπιπλα και 

Λοιπόρ 

Εξοπλιζμόρ

Λογιζμικά 

Ππογπάμ-

μαηα ύνολο

Κόζηορ Κηήζηρ 

1/1/2016 7.453.537,81 7.453.537,81 615.462,19 615.462,19 522.366,36 111.925,23 170.358,32 50.716,80 8.924.366,71

Προσθήκες 188.860,00 65.000,00 8.091,08 261.951,08

Πωλήσεις-Μειώσεις -217.630,00 -56.050,72 -273.680,72

Απομειώσεις 0,00

ύνολο 31/12/16 7.453.537,81 7.453.537,81 615.462,19 615.462,19 493.596,36 120.874,51 178.449,40 50.716,80 8.912.637,07

Προσθήκες 5.137,00 4.682,14 9.819,14

Πωλήσεις-Μειώσεις 0,00

Απομειώσεις 0,00

ύνολο 30/06/2017 7.453.537,81 7.453.537,81 615.462,19 615.462,19 498.733,36 120.874,51 183.131,54 50.716,80 8.922.456,21

ωπεςμένερ Αποζβ. 

1/1/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 361.256,85 23.348,52 153.112,16 49.812,53 587.530,06

Αποσβέσεις χρήσης 19.259,76 12.979,71 6.164,68 481,96 38.886,11

Πωλήσεις-Μειώσεις -145.565,94 -15.698,80 -161.264,74

ύνολο 31/12/16 0,00 0,00 0,00 0,00 234.950,67 20.629,43 159.276,84 50.294,49 465.151,43

Αποσβέσεις χρήσης 11.375,39 7.367,16 3.286,11 215,64 22.244,30

Πωλήσεις-Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ύνολο 30/06/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 246.326,06 27.996,59 162.562,95 50.510,13 487.395,73

Αναπόζβεζηη Αξία 

31/12/2016 7.453.537,81 7.453.537,81 615.462,19 615.462,19 258.645,69 100.245,08 19.172,56 422,31 8.447.485,64

Αναπόζβεζηη Αξία 

30/06/2017 7.453.537,81 7.453.537,81 615.462,19 615.462,19 252.407,30 92.877,92 20.568,59 206,67 8.435.060,48

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 

Για Επένδςζη 

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

ύνολο Γήπεδα 

- Οικοπεδα

Για Επένδςζη 

Κηήπια

ύνολο 

Κηήπια

Μησ/ηα - 

Σεσνικέρ 

Εγκ/ζηάζειρ

Μεηαθοπικά 

Μέζα

Έπιπλα και 

Λοιπόρ 

Εξοπλιζμόρ

Λογιζμικά 

Ππογπάμ-

μαηα ύνολο

Κόζηορ Κηήζηρ 

1/1/2016 7.513.537,81 7.513.537,81 615.462,19 615.462,19 535.206,68 117.925,23 173.438,50 50.716,80 9.006.287,21

Προσθήκες 188.860,00 65.000,00 8.091,08 261.951,08

Πωλήσεις-Μειώσεις -229.230,00 -44.050,72 -273.280,72

Απομειώσεις 0,00

ύνολο 31/12/16 7.513.537,81 7.513.537,81 615.462,19 615.462,19 494.836,68 138.874,51 181.529,58 50.716,80 8.994.957,57

Προσθήκες 5.137,00 4.682,14 9.819,14

Πωλήσεις-Μειώσεις -1.330,00 -1.330,00

Απομειώσεις 0,00

ύνολο 30/06/2017 7.513.537,81 7.513.537,81 615.462,19 615.462,19 499.973,68 138.874,51 184.881,72 50.716,80 9.003.446,71

ωπεςμένερ Αποζβ. 

1/1/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 364.618,29 23.348,52 154.216,09 49.812,53 591.995,43

Αποσβέσεις χρήσης 19.452,59 13.787,01 6.584,08 481,96 40.305,64

Πωλήσεις-Μειώσεις -147.879,94 -15.698,80 -163.578,74

ύνολο 31/12/16 0,00 0,00 0,00 0,00 236.190,94 21.436,73 160.800,17 50.294,49 468.722,33

Αποσβέσεις χρήσης 11.375,39 8.429,66 3.495,81 215,64 23.516,50

Πωλήσεις-Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -443,33 -443,33

ύνολο 30/06/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 247.566,33 29.866,39 163.852,65 50.510,13 491.795,50

Αναπόζβεζηη Αξία 

31/12/2016 7.513.537,81 7.513.537,81 615.462,19 615.462,19 258.645,74 117.437,78 20.729,41 422,31 8.526.235,24

Αναπόζβεζηη Αξία 

30/06/17 7.513.537,81 7.513.537,81 615.462,19 615.462,19 252.407,35 109.008,12 21.029,07 206,67 8.511.651,21

ΟΜΙΛΟ
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8.11. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 

 

Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/6/17 αλέξρνληαλ γηα ηνλ 

Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία ζε € 3.762,99 Δπξψ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή αλάιπζε. 

 

1/1 - 30/6/2017 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 30/6/2017 1/1 - 31/12/2016

Α. Λεηηνπξγηθά Πάγηα 9.819,14 261.951,08 9.819,14 261.951,08

Β. Αθίλεηα γηα επέλδπζε 0,00 0,00 0,00 0,00

Γ. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00 0,00

ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΠΑΓΗΧΝ 9.819,14 261.951,08 9.819,14 261.951,08

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 
 

8.12. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 

 

Καηά ηελ 30/06/2017 πθίζηαηαη εκπξάγκαηα βάξε ζπλνιηθνχ πνζνχ €4.900.000,00 σο 

αθνινχζσο : 

 ππέξ ηεο «ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» χςνπο €1.400.000,00 επί αθηλήηνπ 

θπξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, πξνο κεξηθή εμαζθάιηζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεσλ.  

 ππέξ ηεο «ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.» χςνπο €3.500.000,00 επί αθηλήησλ θπξηφηεηαο 

ηεο εηαηξείαο, ζε εμαζθάιηζε χκβαζεο Πίζησζεο κε Αλνηθηφ Αιιειφρξεν Λνγαξηαζκφ.  

 

 

8.13 Απνζέκαηα - Απαηηήζεηο από Δθηέιεζε Έξγσλ 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Απαηηήζεηο απφ εθηέιεζε έξγσλ 1.101.528,61 1.603.423,10 1.101.528,61 1.603.423,10

Κφζηνο δηακφξθσζεο αθηλήησλ 1.764.356,29 2.097.533,93 1.691.948,56 2.025.728,34

ύλνιν 2.865.884,90 3.700.957,03 2.793.477,17 3.629.151,44

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 

Σν θφζηνο δηακφξθσζεο αθηλήησλ αθνξά ηηο δαπάλεο γηα ηελ απνπεξάησζε αθηλήησλ απφ ηνλ 

Όκηιν, ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιν παξαγσγηθφ ζθνπφ, αιιά δηαηεξνχληαη κε 

ζθνπφ ηελ πψιεζε. 
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ε εηαηξηθφ επίπεδν ην ππφινηπν αθνξά νινθιεξσκέλα δηακεξίζκαηα ζε ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ Φαιήξνπ, ηα νπνία έρνπλ απνηηκεζεί ζε ξεπζηνπνηήζηκε αμία, επί ησλ 

νπνίσλ πθίζηαηαη εκπξάγκαην βάξνο χςνπο €1.400.000,00. Μεηά ηηο πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ 

θαηά ην Α’ εμάκελν ηεο ρξήζεο μεθίλεζε ε δηαδηθαζία άξζεο ηεο πξνζεκείσζεο, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην πινπνίεζήο ηεο.  

Δπίζεο ζην θφζηνο δηακφξθσζεο αθηλήησλ πεξηιακβάλεηαη ε αγνξά νηθνπέδνπ ζην Μαξνχζη 

Αηηηθήο, επί ηνπ νπνίνπ ζπζηάζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ εκπξάγκαην βάξνο. Σν νηθφπεδν 

αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζεί νηθηζηηθά ην πξνζερέο δηάζηεκα, πξνζδνθψληαο ζε βειηίσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, εθκεηαιιεπφκελεο θαη ηεο έιιεηςεο λέσλ ακεηαρείξηζησλ θαηνηθηψλ 

πνιπηειείαο, πνπ ήδε παξαηεξείηαη.  

            

ε επίπεδν Οκίινπ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ελαπνκείλαληνο δηακεξίζκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βξηιεζζίσλ, ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε εληφο ηνπ β’ εμακήλνπ ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

 

 

8.14. Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 

 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Πειάηεο 1.333.739,91 685.178,01 1.331.879,91 684.483,61
Δπηηαγέο ζε Καζπζηέξεζε 146.735,14 146.735,14 146.735,14 146.735,14
Πξνβιέςεηο γηα Δπηηαγέο ζε Καζπζη. -146.735,14 -146.735,14 -146.735,14 -146.735,14

ύλνιν 1.333.739,91 685.178,01 1.331.879,91 684.483,61

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 

Σν ζχλνιν ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο απφ πειάηεο είλαη εθθαζαξηζκέλν θαη άκεζα απαηηεηφ, αιιά 

δελ είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζζεί κε αθξίβεηα, γηα ην ζχλνιν, ν ρξφλνο εηζπξάμεψο ηνπ. 
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8.15. Λνηπά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Με Κπθινθνξηαθά Λνηπά ηνηρεηα Δλεξγεηηθνύ

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 0,00 0,00 2.807.138,84 2.807.138,84
Πξνβιέςεηο γηα ζπκκ.ζε ζπγαηξηθέο 0,00 0,00 -1.556.143,52 -1.556.143,52
πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο 234.506,52 234.506,52 230.757,52 230.757,52
Πξνβιέςεηο γηα ζπκκ.ζε θνηλνπξαμίεο 0,00 0,00 0,00 0,00
πκκεηνρή ζε ζπκκ. ελδηαθέξνληνο 

επηρεηξήζεηο 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Πξνβιέςεηο γηα ζπκκ.ζε ζπκκ.ελδ.επηρ. -26.341,08 -26.341,08 -26.341,08 -26.341,08

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 2.824.053,23 2.487.062,53 2.723.437,77 2.390.650,21

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 12.770,15 9.545,15 12.370,15 9.145,15
Πξνβιέςεηο γηα ινηπέο καθξ.απαηηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00

ύλνιν 3.104.988,82 2.764.773,12 4.251.219,68 3.915.207,12

Κπθινθνξηαθά Λνηπά ηνηρεηα Δλεξγεηηθνύ

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 120.006,96 54.827,72 119.993,04 49.813,80
Απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο 0,00 0,00 2.443,20 1.221,60
Απαηηήζεηο απφ Κνηλνπξαμίεο 548.748,97 489.534,97 378.383,64 390.196,76
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 1.361.129,56 2.112.798,47 1.274.490,34 2.013.377,69
Λνγ. δηαρ.πξνθαηαβνιψλ & πηζηψζεσλ 2.210,52 790,71 1.785,45 790,71
Γεδνπιεπκέλν έζνδν πξνζεζκηαθψλ 

θαηαζέζεσλ & Λνηπά έζνδα εηζπξαθηέα 0,00 252.724,99 0,00 252.724,99
Πξνπιεξσζέληα έμνδα 72.137,21 41.708,20 72.137,21 39.965,14

ύλνιν 2.104.233,22 2.952.385,06 1.849.232,88 2.748.090,69

Γεληθό ύλνιν 5.209.222,04 5.717.158,18 6.100.452,56 6.663.297,81

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 

 

ηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεηαη: α) πνζφ €315.522,20 

απαίηεζεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο δειψζεσο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2016, γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε αίηεζε ζπκςεθηζκνχ κε 

κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο. Μεηά ην ζρεηηθφ έιεγρν απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, 

πνζφ € 154.535,72 επηζηξάθεθε, ελψ ην ππφινηπν ζπκςεθίζηεθε κε ππνρξεψζεηο, δηαδηθαζία 

πνπ νινθιεξψζεθε ζηα κέζα επηεκβξίνπ, β) πνζφ €778.394,22 αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ 

πξνθαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα ηα ππφ εθηέιεζε Γεκφζηα Έξγα, βάζεη πξνζσξηλψλ, 

πξνζδηνξηζκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ζπληειεζηψλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ εθαξκνζηέσλ 

επί ησλ πηζηνπνηήζεσλ, ηα νπνία ζπκςεθίδνληαη θαηά ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ κε 

δεκηνπξγνχκελεο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο, ελψ εθθαζαξίδνληαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ 

ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ κε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ ζπληειεζηή. 
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζε: 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Απνκείσζε αμίαο Παγίσλ 1.971.594,45 1.983.225,90 1.900.544,45 1.912.175,90
∆ηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ινηπψλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 0,14 0,14 0,09 0,09
Απαίηεζε θφξνπ ιφγσ θνξνι.δεκηψλ 367.044,34 22.957,39 339.883,81 0,00
Πξφβιεςε Απνδεκείσζεο Πξνζσπηθνχ 14.662,78 14.662,78 14.662,78 14.662,78
Λνηπέο πξνβιέςεηο 470.751,52 466.216,32 468.346,64 463.811,44

ύλνιν 2.824.053,23 2.487.062,53 2.723.437,77 2.390.650,21

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 
 

Γελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηα αλσηέξσ θνλδχιηα θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, 

πέξαλ ησλ «απαηηήζεσλ θφξνπ ιφγσ θνξνινγηθψλ δεκηψλ» ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 

8.16. Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Σακείν 1.980,31 1.217,51 1.862,95 964,55

Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.386.154,21 3.982.602,40 1.349.678,81 3.951.892,81
Ακνηβαία θεθάιαηα 3.969.423,70 3.978.789,41 3.969.423,70 3.978.789,41

ύλνιν 5.357.558,22 7.962.609,32 5.320.965,46 7.931.646,77

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 

ηηο 19/02/2015 ε εηαηξεία επέλδπζε αξρηθά πνζφ €6.000.000,00 ζε Ακνηβαία Γηαρείξηζεο 

Γηαζεζίκσλ (ΟΔΚΑ) εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηνπ επελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ, σο επέλδπζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ρακειφ θίλδπλν θαη είλαη άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκε. Απφ ηηο 12/11/2015 θαη κεηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ θηλήζεηο  κεξηθήο εμαγνξάο 

ηεο επέλδπζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 2.000.000,00, ελψ νη ηίηινη απνηηκψληαη ζηελ ηξέρνπζα αμία 

ξεπζηνπνίεζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ πξνέθπςε απνκείσζε πνζνχ € 9.365,71, ε νπνία αχμεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα ηεο πεξηφδνπ. 
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8.17. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  
 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 70.828,11 70.828,11 70.828,11 70.828,11

Αλαβαιιφκελε Φνξνι.Τπνρξέσζε 268.897,87 209.886,51 268.883,31 209.877,03

Πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξ.ειέγρνπ 80.293,05 80.293,05 80.293,05 80.293,05

ύλνιν 420.019,03 361.007,67 420.004,47 360.998,19

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 
Ζ πξφβιεςε θφξνπ γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο ππνινγηδφηαλ ζε πνζνζηφ 1% ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ ρξήζεσλ, ε νπνία αλακνξθσλφηαλ θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν 

ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Σν ππφινηπν ηεο 30/06/2017 αθνξά ηελ πξφβιεςε γηα ηελ ρξήζε 2010. 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 - 2013 έρεη νινθιεξσζεί ν έιεγρνο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994 θαη ην ζχλνιν ησλ δηαθνξψλ επηβάξπλαλ ηηο αληίζηνηρεο ρξήζεηο. 

Γηα ηε ρξήζε 2014-2015, φπσο αλαθέξεηαη ζην Κεθ.3 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν 

θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. δηελεξγήζεθε θαη 

νινθιεξψζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65α ηνπ Ν.4174/2013, ρσξίο λα 

πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.  

Γηα ηε ρξήζε 2016, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ. 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65α ηνπ Ν.4174/2013 θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα 

πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Καηά ζπλέπεηα θξίζεθε φηη δελ είλαη 

απαξαίηεηνο ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσο γηα ηηο αληίζηνηρεο ρξήζεηο. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζε: 
 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Απφ δηαθνξά απνηίκεζεο θηεξίσλ 49.496,17 49.496,17 49.496,17 49.496,17

Απφ δηαθνξά απνηίκεζεο κεραλεκάησλ 2.057,88 231,15 2.057,88 231,15

Απφ δηαθνξά απνηίκεζεο κεη. Μέζσλ 541,12 192,30 526,56 182,82

Απφ πξφβιεςε ινηπψλ εζφδσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαθνξά εζφδσλ βάζεη κεζφδνπ 

πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο 216.802,70 159.966,89 216.802,70 159.966,89

ύλνιν 268.897,87 209.886,51 268.883,31 209.877,03

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 
 

 

Ζ θχξηα κεηαβνιή θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο απφ ηνλ ινγηζκφ ησλ εζφδσλ απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. 
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8.18. Σξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο (καθξνπξόζεζκεο – βξαρππξόζεζκεο) 
 

 

Ζ εηαηξεία θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2015 πξνρψξεζε ζηελ νινζρεξή απνπιεξσκή 

ρξενιπηηθνχ δαλείνπ ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ., ρξνληθά λσξίηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ζπκβαηηθά, θαη έθηνηε δελ πθίζηαηαη ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο.  

 
 

 

8.19. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Πξνκεζεπηέο - Τπεξγνιάβνη 1.046.414,26 2.799.994,42 1.243.467,65 2.995.992,42

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ 32.601,79 97.909,05 32.601,79 97.909,05

Τπνρξεψζεηο απφ εθηέιεζε έξγσλ 353.933,07 1.051.813,13 353.933,07 1.051.813,13

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 172.499,31 267.690,24 169.909,60 266.657,05

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 23.143,39 28.150,07 22.800,49 28.150,07

Τπνρξεψζεηο πξνο Κνηλνπξαμίεο 250.505,17 230.493,44 264.953,93 306.206,01

Μεξίζκαηα πιεξσηέα - Δπηζηξνθή ΜΚ 389.755,34 6.985,34 389.755,34 6.985,34

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 145.110,30 111.194,48 1.045.110,30 1.011.194,48

Έζνδα επνκέλεο ρξήζεσο 244.281,33 307.682,99 244.281,33 307.682,99

Γεληθό ύλνιν 2.658.243,96 4.901.913,16 3.766.813,50 6.072.590,54

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 

 

Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ελήκεξν. 

Ζ αλσηέξσ κείσζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ πεξίνδν, νθείιεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο-ππεξγνιάβνπο, απφξξνηα 

ηεο εμέιημεο εξγαζηψλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ θαζψο θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ 

απνπιεξσκήο ησλ θχξησλ πξνκεζεπηψλ. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

απφ εθηέιεζε έξγσλ, ζηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο ηνπο. 

Μείσζε επίζεο παξνπζηάδνπλ νη ππνρξεψζεηο ζε θφξνπο, δεδνκέλνπ φηη ε ππνρξέσζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2016, πνπ ινγίζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, κεδελίζηεθε θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 

2016 θαη ηνλ ζπκςεθηζκφ ηεο κε ηνπο παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο. 

Ακεηάβιεηεο παξακέλνπλ νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ 

θαηά ην Β’ εμάκελν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ζηηο νπνίεο, φπσο έρεη αλαιπζεί ζηηο  αληίζηνηρεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλεηαη πξφζηηκν πνζνχ €99.858,00 ζην πιαίζην 

απηεπάγγειηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Όπσο 

ζεκεηψλεηαη ζην θεθάιαην 6.2 ησλ παξνπζψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ην 
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πξφζηηκν έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξεία θαη εθθξεκεί ε βεβαίσζε ηνπ σο δεκφζην έζνδν 

ψζηε λα είλαη εθηθηή ε θαηαβνιή ηνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. 

ε ηζρχ παξακέλεη ν δαλεηζκφο πνζνχ €900.000,00 απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΗΦΗΚΛΖ Α.Δ, 

πνζφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, κεηά απφ απφθαζε 

ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο γηα πξνζθπγή ζε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ, αληί ηεο έθζεζεο ζε 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ηεο. 

 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30/06/2017 απνθάζηζε κεηαμχ 

άιισλ ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο ρξήζεο 2016 πνζνχ € 0,04 αλά κεηνρή ην νπνίν ππφθεηηαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ 15% επί ησλ κεξηζκάησλ. Καηά ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ θαζαξφ πιεξσηέν 

πνζφ κεξίζκαηνο ρξήζεο 2016 αλήιζε ζε € 382.770,00, ελψ εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε ζην 

ζχλνιν ηνπ θαηά ηελ 30/06/2017, ιφγσ νξηζκνχ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηνπ ηελ 28/07/2017. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ παξφλησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρεη απνδνζεί πνζφ € 8.693,34 απφ ην κέξηζκα ηεο ρξήζεο 2016 

γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζηελ εηαηξεία. 

ηα έζνδα επνκέλεο ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη πηζηνπνηήζεηο έξγσλ πνπ ππεγξάθεζαλ κελ 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, αθνξνχλ φκσο πιηθά ζεκαηνθπιαθήο, ηα νπνία εηζθνκίζζεθαλ κε 

έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ζε εγθεθξηκέλεο απνζήθεο πξνκεζεπηψλ ηεο εηαηξείαο. Γηα ηα 

πεξηιακβαλφκελα αλαιπηηθά ζηηο αλσηέξσ πηζηνπνηήζεηο πιηθά, ε εηαηξεία έρεη αθέξαηα ηελ 

επζχλε, κέρξη ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ, ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη ην αληίζηνηρν έζνδν. Σν ζχλνιν ησλ πιηθψλ αλακέλεηαη λα έρεη 

ελζσκαησζεί έσο ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ αλαιπηηθψλ 

πηζηνπνηήζεσλ ησλ έξγσλ.  

Σν πνζφ ησλ πξνθαηαβνιψλ απφ πειάηεο αθνξά εηζπξάμεηο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί, θαη απνζβέλνληαη πξννδεπηηθά θαηά ηελ 

ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. Οη πξνθαηαβνιέο απηέο είλαη έληνθεο, κε επηηφθην 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη απηνχ ησλ Δ.Γ.Δ.Γ. δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. Σν θνλδχιη απηφ είλαη ην 

κφλν έληνθν απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ. Ζ κείσζε ηνπ ππνινίπνπ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη πθίζηαηαη ππφινηπν πξνθαηαβνιήο κφλν γηα έλα θαηαζθεπαζηηθφ ζπκβφιαην, ην 

νπνίν κάιηζηα βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην νινθιήξσζεο. 
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8.20. Ίδηα θεθάιαηα  

 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Μεηνρηθό Κεθάιαην 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00

Γηαθνξέο Τπέξ ην Άξηην 8.360.843,73 8.360.843,73 8.360.843,73 8.360.843,73

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 1.282.119,29 1.282.119,29 1.282.119,29 1.282.119,29

Έθηαθηα Απνζεκαηηθά 4.271.999,04 4.701.999,04 4.271.999,04 4.701.999,04

Αθνξνιφγεηα Δηδηθψλ Γηαηάμεσλ 

Νφκσλ 591.930,56 591.930,56 591.930,56 591.930,56

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(Καηαρσξεκέλε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα) 46.588,41 46.588,41 46.588,41 46.588,41

ύλνιν Λνηπώλ Απνζεκαηηθώλ 6.192.637,30 6.622.637,30 6.192.637,30 6.622.637,30

Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο 

Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(Καηαρσξεκέλε ζηα Απνηειέζκαηα) -3.217.201,56 -3.217.201,56 -2.936.890,34 -2.936.890,34

Απνζεκαηηθφ Μεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ 184.318,96 184.318,96 0,00 0,00

Τπνινηπν Κεξδψλ εηο Νένλ 2.829.194,86 3.528.618,52 2.328.426,92 3.025.885,85

ύλνιν Απνηειεζκάησλ εηο Νέν -203.687,74 495.735,92 -608.463,42 88.995,51

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 20.199.793,29 21.329.216,95 19.795.017,61 20.922.476,54

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ Κ.Ν.2190/1920 φπσο ηζρχεη θαηά ην ηέινο ηεο 

ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο.  

Ζ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2017 απνθάζηζε ηελ δηαλνκή 

κεξίζκαηνο ρξήζεο 2016 ζπλνιηθνχ πνζνχ € 450.000,00, ην νπνίν κείσζε θαηά πνζφ 

€20.000,00 ηo Τπφινηπν Κεξδψλ εηο Νέν θαη θαηά πνζφ €430.000,00 ηα Έθηαθηα Απνζεκαηηθά.  

 

8.21. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ελ ηζρύ 

 
Ο Όκηινο ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έρεη εθδψζεη ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 

νη νπνίεο αλαιχνληαη θαησηέξσ: 
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ΕΙΔΟΣ Ε/Ε 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Δ/Δ Καιήο Δθηέιεζεο 7.655.654,20 7.905.654,20 7.655.654,20 7.905.654,20

Δ/Δ Πξνθαηαβνιήο 0,00 391.676,91 0,00 391.676,91

Δ/Δ Δμαζθάιηζεο Τπνρξεψζεσλ 432.512,00 1.434.860,40 432.512,00 1.434.860,40

Δ/Δ πκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο 2.228.147,97 1.818.686,68 2.228.147,97 1.818.686,68Δ/Δ Πξνθαηαβνιψλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Δ/Δ Γεθάησλ 1.609.347,91 1.567.436,61 1.609.347,91 1.567.436,61

Δ/Δ Θεκαηνθπιαθήο 148.912,00 148.912,00 148.912,00 148.912,00

Δ/Δ Πιεξσκψλ & Γαζκψλ 

Δκπνξεπκάησλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Δ/Δ Καιήο Λεηηνπξγίαο 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12.199.574,08 13.267.226,80 12.199.574,08 13.267.226,80

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Παξάιιεια, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ν Όκηινο έρεη ιάβεη εγγπήζεηο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ πξνκεζεπηέο νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Σξαπεδηθέο Δ/Δ 53.671,00 230.671,00 53.671,00 230.671,00

Σξαπεδηθέο Δπηηαγέο 212.437,60 212.437,60 212.437,60 212.437,60

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 266.108,60 443.108,60 266.108,60 443.108,60

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Οη αλσηέξσ ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, απφ 
ηε ζειίδα 16 έσο θαη ηε ζειίδα 45, εγθξίζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 
28.09.2017.  
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. & Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 
 
 

  

   
ΑΘΑΝΑΗΟ Κ. ΗΦΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η. ΣΟΤΜΠΟ ΚΤΡΗΑΚΟ Θ. ΥΡΗΣΟΦΑ 

ΑΔ 060042/07 ΑΑ 058005/04 ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 8577 
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V. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 

 


