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      Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
της  Αποτεφρωτήρας Ανώνυµη Εταιρεία Αποτέφρωσης Απορριµµάτων  
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της διαχείρισης µολυσµατικών απορριµµάτων-
αποβλήτων και ιδιαίτερα στη συλλογή – µεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). 
Η Εταιρεία, µεταξύ άλλων, έχει συνάψει σύµβαση µε φορείς επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ΕΑΥΜ, όπως 
την Κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε., η οποία µε τη σειρά της έχει 
συνάψει σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ, όντας ανάδοχος του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών που ο δεύτερος 
προκήρυξε αναφορικά µε τη λειτουργία της µονάδας αποτέφρωσης του Ε∆ΣΝΑ στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, 
καθώς και την ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε., η οποία διαθέτει ιδιόκτητη µονάδα αποστείρωσης ΕΑΥΜ στην Β’ ΒΙ.ΠΕ. 
Βόλου. Το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρίας αφορά µόνο στην συλλογή µεταφορά και διάθεση των 
αποβλήτων που παράγουν οι Υγειονοµικές Μονάδες.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 
Το έτος 2016 ήταν ζηµιογόνο για την εταιρεία όπως σε σχέση µε το 2015 που ήταν κερδοφόρο. Πιο 
συγκεκριµένα οι ζηµιές της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 45 χιλ, ενώ της προηγούµενης 
χρήσης 2015 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.122 χιλ. Η µείωση αυτή των κερδών οφείλεται 
στον έντονο ανταγωνισµό, που αναπτύχθηκε κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάληψη νέων ή την 
διατήρηση υφιστάµενων συµβάσεων. 
 
Πιο αναλυτικά τα οικονοµικά µεγέθη αναλύονται παρακάτω: 
• Τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 6.847 χιλ. (2015: ευρώ 6.287 χιλ.). O κύκλος εργασιών αυξήθηκε 

ωστόσο αυξήθηκαν και τα κόστη λόγω του έντονου ανταγωνισµού. Οι νέες συµβάσεις που υπογράφηκαν 
έχουν µικρότερα περιθώρια κέρδους αλλά η διοίκηση εκτιµά ότι θα υπάρξει βελτίωση των συνθηκών της 
αγοράς σε µακροχρόνια βάση.   

• Οι ζηµιές προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε ευρώ 45 χιλ. (2015 κέρδη : ευρώ 1.112 χιλ). Οι ζηµιές προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), ανήλθαν σε ευρώ 16 χιλ. (2015 κέρδη : ευρώ 1.154 χιλ.) µειωµένο κατά 
ευρώ 1.170 χιλ. 

• Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, µειώθηκαν σε ευρώ 881 χιλ. (31/12/2016) από ευρώ 7.051 χιλ (31/12/2015).  
• Τραπεζικός δανεισµός δεν υφίσταται και αυτό οφείλεται στο γεγονός της είσπραξης µεγάλου µέρους των 

απαιτήσεων από την Κοινοπραξία Ηλέκτωρ ΑΕ  - Άρση ΑΕ. 
• Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για το 2016 ήταν θετικές ευρώ 649 χιλ. (2015: ευρώ 

470 χιλ.). 
• Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2016 ανερχόταν σε 30 άτοµα και 

την 31/12/2015 σε 33 άτοµα  
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2016 
 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις που έλαβαν χώρα µετά την 31/12/2016 και µέχρι τη σύνταξη 
της παρούσας έκθεσης που να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 
Εταιρείας. 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  
 
Η δυνατότητα διεύρυνσης των πελατών (ιδιωτικά νοσοκοµεία και κλινικές) από τα οποία είναι δυνατή η 
συγκοµιδή και αποτέφρωση των µολυσµατικών απορριµµάτων τους αποτελεί προοπτική που αναζητείται 
µεθοδευµένα από την Εταιρεία. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε τιµές 
αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 
 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 
ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά, την Εταιρεία.  
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 

 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τον επιχειρησιακό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Εταιρεία 
δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή καθώς έχει εξασφαλισµένες βάση συµβάσεων τιµές. 

 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία έχει µειωµένη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου καθότι το σύνολο των εσόδων της προέρχεται από 
παροχή υπηρεσιών προς τον Ιδιωτικό Τοµέα και σε σχετικά ικανοποιητικό αριθµό πελατών καθώς από την 
Κοινοπραξία Ηλέκτωρ ΑΕ - Άρση ΑΕ, η οποία διευθετεί της υποχρεώσεις της, προς την Εταιρεία, κανονικά, 
µέσω των εισπράξεών της από τον Ε∆ΣΝΑ.   
 
∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς 
την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριµένων 
πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό 
ίδρυµα. Η Εταιρεία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα. 

 
(γ)    Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηµατοοικονοµικές της 
υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. ∆εδοµένης της τρέχουσας κρίσης του  Ελληνικού ∆ηµοσίου και του 
Ελληνικού  χρηµατοπιστωτικού τοµέα ο κίνδυνος ρευστότητας είναι µεγαλύτερος και η διαχείριση των 
χρηµατοροών έχει γίνει επιτακτική. Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και 
παρακολουθεί τις χρηµατοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε 
εξασφαλισµένη επάρκεια τραπεζικών πιστωτικών ορίων.  
 
H Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιµα καθώς και σηµαντικά πιστωτικά όρια για να καλύψει ανάγκες που 
ενδέχεται να προκύψουν σε ρευστά διαθέσιµα.  
 
∆ιαχείριση Κεφαλαίων 
 
Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να 
συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους µετόχους και οφέλη για τα 
λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε την εταιρία και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να 
επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου. 
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Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να επιστρέψει κεφάλαια στους 
µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.  
 
 
Συµβαδίζοντας µε την κοινή πρακτική του κλάδου, η Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση µε τον 
δείκτη µόχλευσης. Ο δείκτης µόχλευσης υπολογίζεται ως ο λόγος των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (δάνεια  
 
µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα µείον χρηµατικά διαθέσιµα) προς το σύνολο των καθαρών δανειακών 
υποχρεώσεων πλέον του συνόλου ιδίων κεφαλαίων. 
 
Ο υπολογισµός του δείκτη µόχλευσης την 31/12/2016 και την 31/12/2015 δεν έχει εφαρµογή, καθώς η Εταιρεία 
διαθέτει καθαρά διαθέσιµα και δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισµός.  
 

 
 
 
Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων και τις επεξηγήσεις ως  
εντεταλµένη ∆ιοίκηση, σας καλούµε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 
2016 και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για 
αποζηµίωση για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016. 
 
 
 
 

Αθήνα 29 Ιουνίου 2017 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ Α.Ε.» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ Α.Ε.», οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών 
αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση 
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ Α.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2016, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί 
µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ Α.Ε.» και 
το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
της Συµβουλίου. 
 

 

                                                                                                                    Αθήνα, 5 Αυγούστου 2017 

                                                                                                                Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς                                                        Φώτης Σµυρνής 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία                                                     Αρ Μ ΣΟΕΛ: 52861 
Λ.Κηφισίας 268 
152 32   Χαλάνδρι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  Σηµειώσεις 31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         

Ενσώµατα πάγια 5 101.509   76.918 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11 18.067   15.629 

    119.577   92.546 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

          

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 7.891.520   8.982.757 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 1.206.890   588.048 

    9.098.410   9.570.805 

Σύνολο ενεργητικού   9.217.986   9.663.352 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους         

Μετοχικό κεφάλαιο 8 270.000   6.294.000 

Ιδίες µετοχές   0   (705.000) 

Λοιπά αποθεµατικά 9 148.575   152.574 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   462.319   1.387.830 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   880.894   7.129.405 

          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 12 62.302   53.893 

    62.302   53.893 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 7.404.791   2.410.054 

Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες 13  70.000   70.000 

Μερίσµατα πληρωτέα   800.000   0 

    8.274.791   2.480.054 

Σύνολο υποχρεώσεων   8.337.093   2.533.947 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   9.217.986   9.663.352 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Πωλήσεις   6.847.663   6.287.160 

Κόστος πωληθέντων 15 (6.680.806)   (4.957.471) 

Μεικτό κέρδος   166.857   1.329.689 

Έξοδα διοίκησης 15 (192.517)   (181.324) 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 18 (4.502)   (7.103) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   (30.163)   1.141.262 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα        194   159   

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)  14 (15.348)   (18.583) 

Κέρδη προ φόρων σύνολο   (45.316)   1.122.838 

Φόρος εισοδήµατος 17 805   (332.826) 

Κέρδη µετά από φόρους  σύνολο   (44.511)   790.012 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων  

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Καθαρά κέρδη (ζηµιές) χρήσης    (44.511)   790.012 

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα :       

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)    (4.000)   (399) 

∆ιαφορά µεταξύ ονοµαστικής αξίας Ιδίων µτχ και τιµής πώλησης   (75.000)   0 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, µετά από φόρους)   (79.000)   (399) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης   (123.511)   789.613 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Αποτελ. εις 
νέον Σύνολο 

1-Ιαν-15 8  300.000   113.473   0   6.637.317   7.050.790   

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές)  11, 12, 9 0   (399)   0   0   (399)   

Καθαρό κέρδος (ζηµιά) χρήσης   0   0   0   790.012   790.012   

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου   6.000.000   0   0   (6.000.000)   0   

Εξοδα αύξησης κεφαλαίου   (6.000)   0   0   0   (6.000)   

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών   0   0   (705.000)   0   (705.000)   

Μεταφορά σε αποθεµατικά   0   39.501   0   (39.501)   0   

31-∆εκ-15   6.294.000   152.575   (705.000)   1.387.829   7.129.404  

              

1-Ιαν-16   6.294.000   152.575   (705.000)   1.387.829  7.129.404   

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές)                        11, 12, 9  (4.000)   (4.000) 
Ζηµιά από την διαγραφή Ίδιων Μετοχών              9 
 0   0 0   (75.000)   (75.000)   

Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) περιόδου   0   0   0   (44.511)   (44.511)   

∆ιαγραφή ιδίων µετοχών       8 (630.000)   0   705.000   0 75.000   

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)       8  (5.400.000)   0   0   0   (5.400.000)   
Μεταφορά εξόδων αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου       8 6.000 0 0 (6.000) 0 

∆ιανοµή Μερίσµατος   0   0   0   (800.000)   (800.000)   

31-∆εκ-16   270.000   148.575   0   462.319   880.894  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 



 

Ετήσια Έκθεση ∆Σ και Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 
∆εκεµβρίου 2016 

 

15/(39) 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 19 1.474.427   488.554 

Μείον:          

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   
 

(15.348)   (18.549) 

Καταβεβληµένοι φόροι   (804.048)   0 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   655.032   470.005 

          

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 5 (36.984)   (40.012) 

Πώληση ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 5 600   11.256 

Τόκοι εισπραχθέντες   194   159 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (36.190)  (28.597) 

     

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου    0   (6.000) 
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες   0   (6000) 

    

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 618.842   435.408 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   588.048   152.640 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 7 1.206.890   588.048 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της διαχείρισης µολυσµατικών απορριµµάτων-αποβλήτων 
και ειδικότερα στην αποτέφρωση νοσοκοµειακών απορριµµάτων.  Η Εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση µε την 
Κοινοπραξία ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ η οποία µε τη σειρά της έχει συνάψει σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ, όντας 
ανάδοχος του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών που ο δεύτερος προκήρυξε αναφορικά µε τη λειτουργία της µονάδας 
αποτέφρωσης που ο Ε∆ΣΝΑ διατηρεί στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, τη χρήση της οποίας έχει παραχωρήσει στην 
Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 
γραφεία της είναι στην Κηφισιά οδός Ερµού αρ.25 και η εγκατάσταση λειτουργίας της βρίσκεται στην περιοχή του 
ΧΥΤΑ Ανω-Λιοσίων.  
  Συγκεκριµένα, το αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς µολυσµατικών και 
νοσοκοµειακών απορριµµάτων στο εργοστάσιο του αποτεφρωτήρα ιδιοκτησίας και ευθύνης του Ε∆ΣΝΑ που βρίσκεται 
σε θέση παρακείµενη του ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων. Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στην έκθεση του ∆.Σ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» πρώην «Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε.» και της «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ»,  οι οποίες είναι διαθέσιµες 
στον δικτυακό τόπο www.etae.com.  Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα είναι µητρική της Εταιρείας 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ καθ΄ότι συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσοστό 94,44%. Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» µητρική 
της Εταιρείας συµµετέχει κατά ποσοστό 65% στο µετοχικό της κεφάλαιό. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Ιουνίου 2017, και τελούν υπό την 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, www.apotefrotiras.gr. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις  που παρουσιάζονται, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από 
το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, εφόσον υφίστανται, τα 
οποία έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσης από 
την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που εµπεριέχουν 
σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές 
καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4. 

2.1.1.      Συνέχιση δραστηριότητας 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2016 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις 
ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 
κρίσης, έχει δηµιουργηθεί σηµαντική οικονοµική αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα σε σχέση µε την 
Ελληνική οικονοµία. Μετά από προσεκτική εξέταση, και για τους λόγους που εξηγούνται στην ∆ιαχείριση 
Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου (σηµείωση 3), η Εταιρεία θεωρεί ότι: (α) η προετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων στη βάση της συνεχούς δραστηριότητας δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
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υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται ορθά σε σχέση µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η Εταιρεία και (γ) 
έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα λειτουργίας και δράσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που ενδέχεται να 
προκύψουν αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

2.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες:  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου 
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 
 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 
υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 
κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο.   

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις»  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης 
προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους 
οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.   

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της 
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις 
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση ενοποίησης”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από 
την υποχρέωση ενοποίησης.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισµένα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ 
και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης 
βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 
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ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 
επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 
λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι 
ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ 
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική 
οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει 
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής 
οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ∆ΠΧΑ.  

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 
όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 
µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν 
απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση 
χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης 
ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών 
ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη 
σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις.  
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∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο 
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών 
του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να 
εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της 
αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να 
απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του 
∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 
12 έχει εφαρµογή σε συµµετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενες προς πώληση, εκτός 
της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

∆ΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, 
τα αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις 
συµµετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.   

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 
την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των νοµισµατικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 
εύλογης αξίας. 

 

2.4 Μισθώσεις 

Εταιρεία  ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται 
ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον 
αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της 
µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 
από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά 
τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη 
περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

 

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. Το 
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 
πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί 
να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 
πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την 
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 7 –10 έτη 

- Αυτοκίνητα 8 –10 έτη 

- Έπιπλά και Εξαρτήµατα   8 – 10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον  κάθε 
τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα . 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 
αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   
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2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της 
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για 
το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η 
µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως 
(παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις 
µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά 
στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της 
αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

2.7 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι 
σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις δηµιουργείται 
όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των απαιτήσεων µε 
βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το 
πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.  

2.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές και ίδιες µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση 
µετοχών εµφανίζονται απαλλαγµένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 

 

2.10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά 
την άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί κατατάσσονται 
στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.11 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά 
συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά 
συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών εφόσον υφίστανται, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει 
θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα 
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κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρίζει ερµηνείας. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής 
συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος 
φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της 
κατάστασης της οικονοµικής θέσης και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο 
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών 
οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό. 

 

2.12 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι πληρωµές καθορίζονται από την εκάστοτε νοµοθεσία και τους κανονισµούς 
των ταµείων.  

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριµένο ποσό 
παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται από ένα ή 
περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία 
πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική 
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε 
όλους τους εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις προηγούµενες 
χρονικές περιόδους.  

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία του δηµοσίου σε 
υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές του. Οι εισφορές 
αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν 
στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων ή συµψηφισµός  µε 
µελλοντικές οφειλές.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα  αξία 
της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µειωµένη κατά την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η υποχρέωση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit 
method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών 
χρηµατικών εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των µακροπροθέσµων υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης εταιρικών οµολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές σε αναλογιστικές  
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία 
προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
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(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως . Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: (α) όταν η 
Εταιρεία δεν µπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει κόστος 
αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37 και συµπεριλαµβάνει την καταβολή των παροχών 
λήξης. Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου 
υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές τερµατισµού 
της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 
τους.  
 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

2.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της 
δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

2.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση απορριµµάτων. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

2.15 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την 
Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

2.16 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 
ποσών στις σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Όπου έχει κριθεί απαραίτητο, τα 
συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς, πιστωτικό 
κίνδυνο, και κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι λογιστικές 
αρχές σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων 
εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων. 



 

Ετήσια Έκθεση ∆Σ και Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 
∆εκεµβρίου 2016 

 

24/(39) 

 

(α)  Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τον επιχειρησιακό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν 
εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο καθώς έχει εξασφαλισµένες βάσει 
συµβάσεων τιµές.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει µειωµένη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου καθότι το σύνολο των εσόδων της προέρχεται από 
παροχή υπηρεσιών προς τον Ιδιωτικό Τοµέα.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και στις επενδύσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο 
εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα.       

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της και 
ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε εξασφαλισµένη επάρκεια τραπεζικών πιστωτικών 
ορίων. 

Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιµα καθώς και σηµαντικά πιστωτικά όρια για να καλύψει ανάγκες που ενδέχεται να 
προκύψουν σε ρευστά διαθέσιµα.  

Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στον ακόλουθο πίνακα 
παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2016 
και 2015 αντίστοιχα: 

 

  31 –∆εκ- 16 

  Μέχρι  
1 χρόνο  ΣΥΝΟΛΟ 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 1.940.741   1.940.741 

      

   31 –∆εκ- 15  

  Μέχρι  
1 χρόνο  ΣΥΝΟΛΟ 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 1.754.931   1.754.931   

 

Τα παραπάνω ποσά εµφανίζονται στις συµβατικές, µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. 

 Στην ανάλυση της γραµµής «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποσά από: 
«∆εδουλευµένα έξοδα», «Προκαταβολές πελατών» και  «Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι τέλη» 

 

 (δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως. Η έκθεση της 
Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια είναι µικρή, καθώς δε διαθέτει τραπεζικά δάνεια µε 
κυµαινόµενα επιτόκια. Η Εταιρεία την 31.12.2016 και την 31.12.2015 δεν έχει µακροπρόθεσµες ούτε βραχυπρόθεσµες 
δανειακές υποχρεώσεις.  
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3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των πελατών και λοιπών απαιτήσεων και των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει τις 
λογιστικές τους αξίες. Την 31/12/2016 καθώς και την 31/12/2015 η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της άλλα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

3.3 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την επίτευξη 
των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός ∆ανεισµός της 
Εταιρείας (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα) εξαιρουµένων όµως των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή (non-recourse debt) και 
των αντίστοιχων ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων που είναι συνδεδεµένα µε τέτοιου είδους χρηµατοδότηση.  

Η εταιρία την 31/12/2016 καθώς και την 31/12/2015 δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό ο δείκτης 
µόχλευσης είναι µηδενικός. 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις διοικήσεως 

Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις 
συνοδεύουν ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά 
γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε 
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

 
(i) Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το 
τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά 
θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

 
 

 

5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    
Μεταφορικά  

µέσα  
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

1-Ιαν-15   200.308   10.000   66.082   0   276.390   
Προσθήκες εκτός από 
leasing   33.000   2.150   4.862   0   40.012   

Πωλήσεις / διαγραφές   0   0   (12.910)   0   (12.910)   

31-∆εκ-15   233.308   12.150   58.034   0   303.492   

              



 

Ετήσια Έκθεση ∆Σ και Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 
∆εκεµβρίου 2016 

 

26/(39) 

 

1-Ιαν-16   233.308   12.150   58.034   0   303.492   

Προσθήκες εκτός 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης   200   0   37.948   0   38.148   

Πωλήσεις   (21.597)   0   0   0   (21.597)   

31-∆εκ-16   211.911   12.150   95.982   0   320.042   

              

1-Ιαν-15   (172.332)   (6.317)   (36.245)   0   (214.894)   

Αποσβέσεις περιόδου 15  (8.404)   (543)   (4.752)   0   (13.699)   

Πωλήσεις / διαγραφές   0   0   2.019   0   2.019   

31-∆εκ-15   (180.736)   (6.860)   (38.978)   0   (226.574)   

              

1-Ιαν-16   (180.736)   (6.860)   (38.978)   0   (226.574)   

Αποσβέσεις περιόδου  15 (7.339)   (615)   (5.602)   0   (13.556)   

Πωλήσεις / διαγραφές   21.597   0   0   0   21.597   

31-∆εκ-16   (166.478)   (7.475)   (44.580)   0   (218.533)   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2015   52.572   5.290   19.056   0   76.918   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2016   45.434   4.675   51.401   0   101.509   

 
∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2016 και 2015. 

∆εν υφίστανται υποθήκες – προσηµειώσεις επί των ακινήτων της Εταιρείας.  

Για εξασφάλιση υποχρεώσεων δεν έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις επί των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. 

 

6 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών   4.732.812   3.701.252   

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη   2.381.744   5.008.024   

Σύνολο πελατών   7.114.556     8.709.276   

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος    233.154     35.987   

Λοιπές Απαιτήσεις   543.811     237.494   

Σύνολο   7.891.520     8.982.757   

          

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   0     0   

Κυκλοφορούν ενεργητικό   7.891.520     8.982.757   

Σύνολο   7.891.520     8.982.757   
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Ο λογαριασµός «Λοιπές απαιτήσεις» την 31.12.2016 αναλύεται ως εξής: «Έξοδα επόµενων χρήσεων» ευρώ 7.829 
(31/12/2015 ευρώ 6.535), «Επιταγές εισπρακτέες» ευρώ 56.809 (31/12/2015 ευρώ 5.181), «Προσωρινοί λογαριασµοί 
(∆ιαχείριση έργων σε απόδοση)» ευρώ 6.107 (31/12/2015 ευρώ 8.023), «Προκαταβολές προµηθευτών/πιστωτών» ευρώ 
103.832 (31/12/2015 ευρώ 111.896), «Ελληνικό ∆ηµόσιο: παρακρατούµενοι & προκαταβλητέοι φόροι» ευρώ 359.966, 
(31/12/2015 ευρώ 100.734), «Λοιποί  Χρεώστες» ευρώ 9.269 (31/12/2015 ευρώ 5.125). 

Η ανάλυση ενηλικίωσης υπολοίπων  πελατών στις 31.12.16 και 31.12.15 έχει : 

  31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

0 - 3 µήνες    2.179.491   4.084.183   

3  - 6 µήνες    1.444.558     934.187   

6 µήνες - 1έτος    815.667     1.362.715 

Πάνω από 1 έτη    2.674.550   2.328.190   

    7.114.094   8.709.275   

 

Στο ποσό Απαιτήσεων από Πελάτες σε Καθυστέρηση πάνω από ένα 1 έτος περιλαµβάνονται απαιτήσεις από την 
Κοινοπραξία Ηλέκτωρ ΑΕ - Άρση ΑΕ ποσού ευρώ 1,9 εκ (31/12/2015: ευρώ 1,9 εκ.).     
 
∆εν υπάρχουν έντοκες απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 
 
Υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει ως 
κύριους πελάτες της, κλινικές του Ιδιωτικού Τοµέα και την Κοινοπραξία Ηλέκτωρ ΑΕ - Άρση ΑΕ οι οποίες διευθετούν 
τις υποχρεώσεις τους, προς την Εταιρεία, µέσω των εισπράξεών τους από τον Ε∆ΣΝΑ.   
 
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα 

 

7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο   11.019     6.475   

Καταθέσεις όψεως   1.195.871     581.574   

Σύνολο   1.206.890     588.048   

 

 

∆εν υπάρχουν ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα σε ξένο νόµισµα. 

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την Εταιρεία 
Standard & Poor (S&P) την 31.12.2016. 
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  31-∆εκ-16 31-∆εκ-15 

Πιστωτική διαβάθµιση 
χρηµατοπιστωτικού 
ιδρύµατος   

Ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα 

Ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα 

CCC+   100% 
SD (Selective Default- 
Επιλεκτική Χρεωκοπία)    100% 

Σύνολο   100% 100% 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της Εταιρείας είναι κατατεθειµένα στις συστηµικές ελληνικές τράπεζες που έχουν 
χαµηλή πιστοληπτική αξιολόγηση λόγω της κρίσης χρέους που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. ∆ιευκρινίζεται ότι, 
αντιστοίχως οι ελληνικές τράπεζες καλύπτουν και το µεγαλύτερο µέρος των συνολικών πιστωτικών διευκολύνσεων 
(Εγγυητικές Επιστολές, δάνεια, κλπ) προς την Εταιρία.  

8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ εκτός από τον αριθµό µετοχών. 

    Αριθµός 
µετοχών M ετοχές 

Ιδιες 
µετοχές Σύνολο 

1-Ιαν-15   30.000   300.000   0   300.000   

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση)   600.000   5.994.000   0   5.994.000   

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) / πωλήθηκαν   (63.000)   0   (705.000)   (705.000)   

31-∆εκ-15   567.000   6.294.000   (705.000)   5.589.000   
            

1-Ιαν-16   567.000   6.294.000   (705.000)   5.589.000   

Ίδιες µετοχές ακυρώθηκαν   63.000      705.000   705.000   

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου   (603.000)   (6.030.000)     (6.030.000)   
Μεταφορά εξόδων αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου    6.000  6.000 
Ακύρωση κοινών µετοχών και µετατροπή τους 
σε προνοµιούχες   (26.000) (260.000)   (260.000) 

Έκδοση Προνοµιούχων Μετοχών  26.000 260.000  260.000 

 31-∆εκ-16   27.000   270.000    0 270.000   

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προέβει σε ακύρωση 63.000 Ίδιων Μετοχών µε αντίστοιχη µείωση του 
Μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 630.000. (63.000 Ίδιες Μετοχές µε ονοµαστική αξία 10 ευρώ ανά µετοχή). 
Επιπλέον στην περίοδο η Εταιρεία προέβει σε περαιτέρω µείωση του Μετοχικού κεφαλαίου  ποσού € 5.400.000 µε 
ακύρωση µετοχών και καταβολή µετρητών στους µετόχους προς τον σκοπό της επιστροφής πλεονάζοντος κεφαλαίου 
στους µετόχους. Η µείωση πραγµατοποιήθηκε µε ακύρωση € 540.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής 
αξίας έκαστης  µετοχής € 10,00 και ειδικότερα 420.000 µετοχές κυριότητας του µετόχου «Ηλέκτωρ» και € 120.000 
µετοχές κυριότητας του µετόχου «Άρση Α.Ε.» και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους κυρίους των µετοχών 
αυτών.  

Επιπλέον, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πραγµατοποιήθηκε ακύρωση 26.000 κοινών µετοχών και 
αντικατάσταση αυτών µε προνοµιούχες µετοχές άνευ δικαιώµατος ψήφου µετατρέψιµες σε κοινές µετά ψήφου µε 
προνόµιο στην απόληψη του εκάστοτε διανεµόµενου µερίσµατος. Οι προαναφερόµενες προνοµιούχες µετοχές θα 
διανεµηθούν στους µετόχους της Εταιρίας σε αντικατάσταση των ακυρωθέντων.  
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Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2016 αποτελείται από 1.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 
€ 10,00 έκαστη και 26.000 προνοµιούχες µετοχές, άνευ δικαιώµατος ψήφου µε ονοµαστική αξία 10,00 € εκάστη. 

9 Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 
κερδών/(ζηµιών) Σύνολο 

1-Ιαν-15   136.848   (23.375)   113.473   

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα   39.501   0   39.501   

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)   0   (399)   (399)   

31-∆εκ-15   176.349   (23.774)   152.575   

1-Ιαν-16   176.349   (23.774)   152.575   

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)   0   (4.000)   (4.000)   

31-∆εκ-16   176.349   (27.774)   148.575 

 

 (α) Αποθεµατικό αναλογιστικών κερδών /(ζηµιών) 

Το αποθεµατικό αυτό περιλαµβάνει τα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) και τη σχετική αναβαλλόµενη φορολογία που 
προκύπτουν από τους επαναϋπολογισµούς : (α) της παρούσας αξίας δέσµευσης καθορισµένων παροχών και (β) της 
εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία σύµφωνα  µε το αναθεωρηµένο πρότυπο IAS 19 αναγνωρίζονται 
στη κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Προµηθευτές   62.064     739.132   

Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη   1.595.320   176.069   

Σύνολο Προµηθευτών  1.657.384  915.201 

∆εδουλευµένα έξοδα   157     0   

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη   63.894     655.123   
Υποχρέωση σε µετόχους λόγω µείωσης µετοχικού 
κεφαλαίου  5.400.000  0 

Λοιπές υποχρεώσεις   283.357     839.730   

Σύνολο   7.404.791     2.410.054   
          

Βραχυπρόθεσµες   7.404.791     2.410.054   

Σύνολο   7.404.791     2.410.054   

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές υποχρεώσεις» την 31.12.2016 αναλύεται ως εξής: «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» ευρώ 
27.083 (31/12/2015 : ευρώ 27.726), «Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) πληρωτέες» ευρώ 7.819 (31/12/2015: ευρώ 
645.000), Αµοιβές ∆Σ ευρώ 218.813 (31.12.2015:ευρώ 0) και Λοιπές Πιστωτές ευρώ 29.642 (31/12/2015: ευρώ 
167.004) 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 
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Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 ∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα.  

11 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά κατοχυρωµένο 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 
και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα 
παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:         

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες   18.067     15.629   

    18.067     15.629   

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης   (15.629)     (9.773)   
(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης 
αποτελεσµάτων   (805)     (4.358)   

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια   (1.634)     (1.498)   

Υπόλοιπο τέλους χρήσης   (18.068)     (15.629)   

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις:       

    

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 
κερδών/(ζηµιών) 

Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-15   8.213   1.559   9.773   
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 0   4.358   4.358   

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια   1.498   0   1.498   

31-∆εκ-15   9.711   5.917   15.629   

          

1-Ιαν-16   9.711   5.917   15.629   
 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων  805  805 

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια   1.634   1.634   

31-∆εκ-16   12.149   5.917   18.067   
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Οι ως άνω αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις προκύπτουν από την διενέργεια προβλέψεων για 
δαπάνες που θα προκύψουν µελλοντικά για αποζηµίωση του προσωπικού. 

12 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα ακόλουθα: 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 62.302     53.893   

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 62.302     53.893   

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

    
01-Ιαν έως          
31-∆εκ-16   

01-Ιαν έως       
31-∆εκ-15 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα         

Συνταξιοδοτικές παροχές   7.710     14.407   

Σύνολο   7.710     14.407  

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης   5.649     14.368   

Χρηµατοοικονοµικό κόστος   1.078     714   

(Κέρδη) / ζηµιές από περικοπές   983     (675)   
(Κέρδη) / ζηµιές από απορρόφηση µετακίνηση 
προσωπικού        0   

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε 
εργαζοµένους   7.710     14.407   

Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταχωρηθεί στο κόστος πωληθέντων.  

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι ως ακολούθως: 

    
01-Ιαν έως                  
31-∆εκ-16   

01-Ιαν έως           
31-∆εκ-15 

Υπόλοιπο έναρξης   53.893   37.589 

Καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις   (4.934)     0   
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές 
(remeasurements) που χρεώνονται στη 
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων   5.633     1.897   

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα   7.710     14.407   

Υπόλοιπο τέλους   62.302     53.893   

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Προεξοφλητικό επιτόκιο   1,6%   2,0% 
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Μελλοντικές αυξήσεις µισθών   2,25%   0% 

Αύξηση Πληθωρισµού  1,75%  2,5% 
 
Η µέση σταθµική διάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών είναι 22,52 έτη. 
 
Ανάλυση αναµενόµενης ληκτότητας των µη προεξοφληµένων συνταξιοδοτικών παροχών: 

    
Υπόλοιπο τέλους   31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Πάνω από 5 έτη   91.383     87.732   

Σύνολο   91.383     87.732   
 
 
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές που αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 
 

  
01-Ιαν έως                  
31-∆εκ-16   

01-Ιαν έως           
31-∆εκ-15 

(Κέρδη) / ζηµιές από τη µεταβολή στις 
οικονοµικές παραδοχές   4.623   (634)   
(Κέρδη) / ζηµιές λόγω εµπειρικών 
προσαρµογών   1.010     2.531   

Σύνολο   5.633     1.897   
 
 
 
Η ανάλυση ευαισθησίας των συνταξιοδοτικών παροχών από µεταβολές στις κυριότερες παραδοχές είναι: 
 

    
Μεταβολή στην παραδοχή 

κατά 
Αύξηση στην 

παραδοχή 
Μείωση στην 

παραδοχή 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% -6 % +6% 

Ρυθµός µεταβολής µισθολογίου 0,50% -5,93% +5,93% 
 

13 Προβλέψεις 

Όλα τα ποσά σε Ευρώ. 

    

Πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες 

φορολ. χρήσεις Σύνολο 

1-Ιαν-15   70.000   70.000   

31-∆εκ-15   70.000   70.000   

1-Ιαν-16   70.000   70.000   

31-∆εκ-16   70.000   70.000   

        

Βραχυπρόθεσµες   70.000   70.000   

Σύνολο   70.000   70.000   
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14 Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/ έξοδα – καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Έσοδα τόκων         

 - Έσοδα τόκων   (194)     (159)   

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων   (194)     (159)   

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα         

 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών   12.640     16.301   

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών   2.708     2.282   

    15.348     18.583   

Σύνολο   15.154     18.424   

  

15 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  

    31-∆εκ-16 

  Σηµ. 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους  16 833.976   0   833.976   

Αναλώσεις Αποθεµάτων   119.052   0   119.052   

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων   5 13.556   0   13.556   
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων  
παγίων 86.011   0   86.011   

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων   7.527   0   7.527   

Παροχές τρίτων (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας, Φυσικό αέριο κ.λπ )   14.537   0   14.537   

Ασφάλιστρα   21.268   0   21.268   

Αµοιβές τεχνικών (µηχανικών, µελετητών κ.λπ)   37.987   0   37.987   

Αµοιβές υπεργολάβων  (συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού υπεργολάβων)   5.233.426   0   5.233.426   

Λοιπές αµοιβές & έξοδα τρίτων    0   135.483   135.483   

Φόροι-Τέλη    0   7.723   7.723   

Έξοδα µεταφορών και ταξειδίων   313.466   3.659   317.124   
Έξοδα προβολής, διαφήµισης, εκθέσεων και 
επιδείξεων   0   782   782   

Συνδροµές, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις   0   1.990   1.990   

Έντυπα και γραφική ύλη   0   3.586   3.586   
Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων οικονοµικών καταστάσεων 
κ.λπ   0   487   487   

Υλικά άµεσης ανάλωσης και έξοδα κοινοχρήστων   0   30.004   30.004   

∆ιάφορα έξοδα    0   8.803   8.803   

Λοιπά έξοδα  0 6.000 6.000 

Σύνολο   6.680.806   198.517   6.879.323   

    31-∆εκ-15 
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  Σηµ. 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 16 842.765   0   842.765   

Αναλώσεις Αποθεµάτων   162.921   0   162.921   

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 13.699   0   13.699   
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων 
παγίων   76.934   0   76.934   

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων   2.664   0   2.664   

Παροχές τρίτων (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας, Φυσικό αέριο κ.λπ )   17.017   0   17.017   

Ασφάλιστρα   11.860   0   11.860   

Αµοιβές τεχνικών (µηχανικών, µελετητών κ.λπ)   43.791   0   43.791   

Αµοιβές υπεργολάβων  (συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού υπεργολάβων)   3.672.260   0   3.672.260   

Λοιπές αµοιβές & έξοδα  τρίτων    0   135.586   135.586   

Φόροι-Τέλη    0   11.253   11.253   

Έξοδα µεταφορών και ταξιδίων   113.559   8.358   121.917   
Έξοδα προβολής, διαφήµισης, εκθέσεων και 
επιδείξεων   0   871   871   

Συνδροµές, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις   0   2.110   2.110   

Έντυπα και γραφική ύλη   0   5.954   5.954   
Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων οικονοµικών καταστάσεων 
κ.λπ   0   100   100   

Υλικά άµεσης ανάλωσης και έξοδα κοινοχρήστων   0   7.075   7.075   

∆ιάφορα έξοδα    0  10.017   10.017   

Σύνολο   4.957.471   181.324   5.138.795   

16 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  01-Ιαν έως   01-Ιαν έως 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Μισθοί και ηµεροµίσθια   645.405   645.722 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης   177.909   176.846 
Κόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών  12 7.710   14.407 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους   2.952   5.790 

Σύνολο   833.976   842.765 

          

Αριθµός εργαζοµένων   30   33 
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17 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Φόρος χρήσης / περιόδου   0     337.184   

Αναβαλλόµενος φόρος    805     (4.358)   

Σύνολο   805     332.826   

 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι 
ετήσιες χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται 
µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις 
ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής 
ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων.  Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό 
επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 
διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής 
Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.  

Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010,  ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 
2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την 
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας, ήδη 
διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της 
Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 
που απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.    

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της Εταιρείας, ως εξής: 

 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων   (45.316)   1.122.838   

Συντελεστής φορολογίας:   29%   29% 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες 
χώρες 

  (13.142)   325.623   

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς     8.300   7.383   
Φορολογικές Ζηµίες Χρήσης για τις οποίες δεν 
υπολογίστηκε αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση   4.037   0   

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή      (180)   

Φορολογία στην κατάσταση αποτελεσµάτων    (805)   332.826   

 

Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει συνολικά πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ποσό ύψους € 70.000. 
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18 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    01-Ιαν έως   01-Ιαν έως 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Κέρδη από την πώληση ενσώµατων 
παγίων στοιχείων   600     365   

Έκτακτα ανόργανα έσοδα   2     3.513   

Έκτακτα ανόργανα (έξοδα)   (220)     0   

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων   180     732   

(Έξοδα) προηγουµένων χρήσεων   (5.064)     (11.713)   

Σύνολο   (4.502)     (7.103)   

 

19 Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

    01-Ιαν έως   01-Ιαν έως 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 

Καθαρά κέρδη (ζηµιές) χρήσης   (44.511)     790.012   

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:         

Φόρος εισοδήµατος  18 (805)     332.826   
Αποσβέσεις ενσώµατων  παγίων και 
προβλέψεις 5 13.556     13.699   

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων (600)     (365)   

Προβλέψεις       0   

Έσοδα τόκων  15 (194)     (159)   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  15 15.348     18.583   

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:         

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων    2.271.293     (465.069)   

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (782.436)     (215.380)   

Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο 
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 13 2.776     14.407   
Ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 1.474.427     488.554   

 

20 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις 
από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

21 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) έχουν ως εξής: 



 

Ετήσια Έκθεση ∆Σ και Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 
∆εκεµβρίου 2016 

 

37/(39) 

 

    31-∆εκ-16   31-∆εκ-15 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   711.577   1.889.896 

Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη    711.577   1.889.896 

          

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   974.103   457.631 

Αγορές από µητρική   5.385   4.432 

Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη   968.718   453.198 

          

Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις)   2.381.744   4.034.888 

Απαιτήσεις από µητρική   137.837   137.837 

Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη   2.243.907   3.897.051 

          

Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις)   7.795.320   176.069 

Υποχρεώσεις προς µητρική   4.828.918   5.452 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη   2.966.402   170.617 

          

Αµοιβές προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

  113.324   113.324 

 
Αναφορικά µε τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα εξής: 
 
Τα έσοδα από πωλήσεις αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την Κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ-
ΑΡΣΗ Α.Ε και Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε στις οποίες µετέχουν οι µέτοχοι της Εταιρείας. 
 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως απαιτήσεις από την παροχή στην Κοινοπραξία Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε στην οποία µετέχουν οι µέτοχοι της Εταιρείας. 
 
Οι αγορές και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ηλέκτωρ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο διαχείρισης µολυσµατικών νοσοκοµειακών 
απορριµµάτων.  
 
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειες αυτών). 
 
∆εν υπάρχουν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων οι οποίες 
θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και στις επιδόσεις της Εταιρείας για την 
περίοδο 01/01-31/12/2016. 
 
Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
 
 

22 Λοιπές σηµειώσεις 

- ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

- Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2016 ανερχόταν σε 30 άτοµα και την 
31/12/2015 σε 33 άτοµα.  

- Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2016 ανέρχονται σε € 6.000,00 
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23 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις που έλαβαν χώρα έως την 31/12/2016 και µετά την ηµεροµηνία αυτή που 
να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την οικονοµική επιφάνεια της Εταιρείας. 

 

 

Κηφισιά, 29  Ιουνίου 2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο OIKON.  

∆/ΝΤΗΣ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

ΛΕΩΝΊ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 
Α∆Τ Σ-237945 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ            
Α∆Τ ΑΜ-108999 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. 
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ                 
Α∆Τ ΑΙ 559981 

∆ΡΟΣΟΥΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ         

Α∆Τ AN 113762 
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Στοιχεία & πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31   
Δεκεμβρίου2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64

Εποπτεύουσα αρχή: Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Τµήµα Μητρώου / ΥπηρεσίαΓ.Ε.ΜΗ.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 007626401000 ∆ΟY  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ:999446618

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  Λεων.Μπόµπολας-Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Γεώργ. Κοντόπουλος-Αντιπρόεδρος, Ξεν.Ζαβιτσάνος-Σύµβουλος, ∆ηµ. Παπαδόπουλος-Σύµβουλος,

Εδ.Σαραντόπουλος-Σύµβουλος και Ιωαν.Πολυχρονόπουλος-Σύµβουλος, 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρειας: www.apotefrotiras.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 29/06/17

Ορκωτός ελεγκτής :  Φώτης Σµυρνής (ΑΜ/ΣΟΕΛ 17681) 

Ελεγκτική εταιρεία :PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ενάρξης χρήσεως (01/01/2016 & 01/01/2015 αντίστοιχα) 7.129.403 7.050.790

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 101.509 76.918 Ιδιες Μετοχές 0 (705.000)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18.067 15.629 Διανομή μερίσματος (800.000) 0

Απαιτήσεις από πελάτες 7.891.520 8.982.757 Μείωση  Μετοχικού κεφαλαίου (5.400.000) (6.000)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.206.890 588.048 Διαγραφή ιδίων μετοχών 75.000 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.217.986 9.663.352 Καθαρό κέρδος (ζηµιά) χρήσης (44.511) 790.012

Καθαρό κέρδος (ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια (79.000) (399)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (01/01/2016 & 01/01/2015 αντίστοιχα) 880.894 7.129.403

Μετοχικό Κεφάλαιο 270.000 6.294.000

Ιδιες Μετοχές 0 (705.000)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 610.894 1.540.405

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 880.894 7.129.405

Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 62.302 123.893

8.274.791 2.410.054

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 8.337.093 2.533.947

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 9.217.986 9.663.351

31/12/2016 31/12/2015

31/12/2016 31/12/2015 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 6.847.663 6.287.160 (Ζηµιές) Κέρδη προ φόρων (44.511) 1.122.838

Μικτά κέρδη (ζημιές) 166.857 1.329.669 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων χρημ/κων & επενδυτικων αποτελεσμάτων (30.163) 1.141.262 Φόρος εισοδήματος (805) 0

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (45.316) 1.122.838 Αποσβέσεις 13.556 13.699

Μείον φόροι 805 (332.826) (Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων (600) (365)

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο (α) (44.511) 790.012 Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας (194) (159)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) (4.000) (399) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.348 18.583

Διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας Ιδίων μτχ και τιμής πώλησης (γ) (75.000) 0

Συγκ. Συνολικά έσοδαμετά από φόρους (α)+ (β)+(γ) (123.511) 789.613,00
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

(16.607) 1.154.961,00 που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.271.293 (465.069)

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (782.436) (215.380)

Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 2.776 14.407

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (15.348) (18.549)

Καταβεβληµένοι φόροι (804.048) -

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 655.032 470.005

Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες

Αγορά / (πώληση) ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (36.384) (28.756)

Τόκοι εισπραχθέντες 194 159

Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) (36.190) (28.915)

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 0 (6.000)

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 (6.000)

Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) 618.841 435.408

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξηςπεριόδου 588.048 152.640

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.206.890 588.048

ΚΗΦΙΣΙΑ 29/06/2017

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ €  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων χρημ/κων, επενδυτικων αποτελεσμάτων 

& συνολ. Αποσβέσεων 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ. Στον αναγνώστη 
που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, συνιστούµε να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου 

1.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της εταιρείας. 
2. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
3. Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 65,00% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίζει η έµµεσα (µέσω της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ") µητρική της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" µε έδρα 
την Κηφισιά, η οποία συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 66,11% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και η 
οποία ενσωµατώνει τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.335. Ο 
αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2016 ανέρχονταν σε  30 άτοµα και 
την 31/12/2015 σε 33 άτοµα. 
6. Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα προς την εταιρία µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής: 
Πωλήσεις 711.577 € Αγορές : 974.103 € Υπόλοιπα απαιτήσεων : 2.381.744 € Υπόλοιπα 
υποχρεώσεων : 7.795.320 € Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 113.324 €
7. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 
για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 ,2014, 2015 και 2016 έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης 
από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ         

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας 

ΑΔΤ Σ-237945 

Ο Αντιπρόεδρος 

Γεώργ. Α.Κοντόπουλος  

ΑΔΤ AM-108999

Ο Οικον. Δ/ντής 

Γεώργιος Η. Πλιάτσικας  

ΑΔΤ ΑΙ-559981  

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

Δροσούλα  Α. Κυριακοπούλου

ΑΔΤ AN-113762

 


