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Α. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της  

«Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Επί των οικονομικών καταστάσεων 

Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2017 – 

31/12/2017. 

Αναλύοντας τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, βάσει των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2017, αναφέρουμε τα εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017  

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2017 ανήλθαν σε € 293.650, ενώ για το 2016 οι ζημιές ήταν σε 

€ 1.423. 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2017 είναι € 311.786 ενώ στο τέλος του 2016 ήταν € 

18.136. 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι € 46.910, ενώ για τη χρήση 

2016 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές € 572. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2017 ανέρχεται σε 11 άτομα ενώ την 31.12.2016 δεν 

απασχολήθηκε προσωπικό. 

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

Η Εταιρεία εντός του 2017 ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των κατασκευών και ειδικότερα στη 

κατασκευή αιολικών πάρκων όπου υπέγραψε συμβάσεις με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 

ΑΕ»  για τα πάρκα που αυτή αναπτύσσει.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018  

Σχετικά με τη πορεία της εταιρείας κατά τη χρήση 2018 οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι η  διόγκωση της 

συνεργασίας με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ»  και η αναζήτηση νέων πελατών. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η οικονομική κρίση ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο χρηματοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ. Οι 

αλλαγές αυτές μπορεί να είναι καθυστερήσεις στην είσπραξη των ήδη εγκεκριμένων επιδοτήσεων, όπως και 

αβεβαιότητα ως προς το ποσοστό επιδότησης που θα προσδιορίζονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Τα 

παραπάνω θα επιδρούσαν αρνητικά στο πρόγραμμα υλοποίησης των έργων με συνέπεια την καθυστέρηση ή 

ακύρωση κάποιων εξ αυτών, άρα και την μείωση της πελατειακής βάσης της Εταιρείας.  
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Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 

(συναλλαγματικό κίνδυνο), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

(α)  Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

της έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα παρουσίασης. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος 

ενδεχομένως θα προκύψει  από  μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στις απαιτήσεις, στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της 

και τις ανάγκες της σε πιστωτικά όρια γενικότερα (π.χ. ανάγκες σε χρηματοδότηση, Εγγυητικές Επιστολές 

κ.λπ.). Η Εταιρεία επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα, προερχόμενα κυρίως μέσω της δραστηριότητάς 

της, και μη χρησιμοποιημένα τραπεζικά πιστωτικά όρια για την κάλυψη των αναγκών της. 

 

Εργασιακά ζητήματα 

Πολιτική ίσων ευκαιριών  

Καλλιεργούμε ένα εταιρικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την αρχή της ισότητας και τον σεβασμό των 

ατομικών δικαιωμάτων καθώς επίσης και το σεβασμό στην διαφορετικότητα είτε ορατή, βάσει της ηλικίας, του 

φύλου, του γένους, της εθνικότητας και των σωματικών ικανοτήτων, είτε μη ορατή, βάσει της κουλτούρας, της 

θρησκείας, της οικογενειακή κατάστασης, της εμπειρίας και των απόψεων, των παραπάνω ενδεικτικώς 

αναφερομένων. 

Αξιολόγηση 

Παρέχουμε ευκαιρίες ανάπτυξης ανάλογα με την απόδοση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του εκάστοτε 

εργαζομένου. Αξιολογούμε την απόδοση των εργαζομένων μας με σκοπό να τους παρέχουμε την κατάλληλη 

καθοδήγηση και να καλλιεργήσουμε τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. 

Υγιεινή και Ασφάλεια 

Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση για την 

προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια του συνόλου του ανθρωπίνου 

δυναμικού αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας μας. 

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε τους σχετικούς κινδύνους και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά 

μέτρα κατά των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στους χώρους εργασίας και στα εργοτάξια. Σε όλες 

τις εταιρείες του Ομίλου εφαρμόζουμε Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας με 

σκοπό την ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια 

στους χώρους εργασίας.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

- Εφαρμόζουμε τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα σε σχέση με τη διατήρηση και προστασία των 

φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, την κατανάλωση ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ. 
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- Επιδίωξή μας είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές 

μας. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούμε την αρχή της πρόληψης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και δίνουμε 

προτεραιότητα στην ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, εφαρμόζοντας διεθνώς 

αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα.  

- Δεσμευόμαστε για την πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

συμπεριλαμβανομένης και της λήψης και διατήρησης όλων των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για 

την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. 

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 

χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου 

Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη 

για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017. 

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι: 

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 

για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

2. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, 

να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που 

επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

3. Έγκριση των ήδη υπογεγραμμένων Συμβάσεων στα πλαίσια του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920 και 

παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της 

ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 

32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920,  εταιρειών.  

 

Κηφισιά, 18 Μαΐου 2018 

 

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.” 

 

Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.”, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 
2190/1920.  

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις 
απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

 

Άλλες Πληροφορίες   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, 
είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές 



 

(8) / (34) 

καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας 
έκθεσης ελεγκτή. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των 
όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή 
άλλης διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 
τις Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι 
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή 
αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  

Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις 
οι οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 

 Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις οικονομικές καταστάσεις  

 Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 
“Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.” και το περιβάλλον της, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
οικονομικών καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το 
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 
ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν 
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια  του 
ελέγχου. Επίσης: 

•  Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

•  Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

•  Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για 
το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

•  Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση.  

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος 
και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

“Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες»”. 
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Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

 
Σημ. 31-Δεκ-17 

 

31-Δεκ-16 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

    Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

    Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 416.693 

 

- 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 1.150 

 

- 

  
417.843 

 

- 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

    Αποθέματα 6 125.063 

 

- 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 4.182.398 

 

17.232 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 47.815 

 

904 

  
4.355.276 

 

18.136 

Σύνολο ενεργητικού 

 

4.773.119 

 

18.136 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

    Μετοχικό κεφάλαιο 9 24.000 

 

24.000 

Λοιπά αποθεματικά 10 14.682 

 

- 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 

 

273.103 

 

(5.864) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

311.786 

 

18.136 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 4.244.668 

 

- 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 

εισοδήματος) 

 

216.665 

 

- 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

4.461.333 

 

- 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

 

4.773.119 

 

18.136 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

  Σημ. 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-17  

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-16 

Πωλήσεις 

  
10.317.511 

 

- 

Κόστος πωληθέντων 

 

13 (9.782.268) 

 

- 

Μεικτό κέρδος 

  
535.243 

 

- 

Έξοδα διοίκησης 

 

13 (117.867) 

 

(1.410) 

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) 

 

17 (1.339) 

 

- 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

  
416.037 

 

(1.410) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  16 8  - 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) 

 

16 (776) 

 

(13) 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 

  
415.269 

 

(1.423) 

Φόρος εισοδήματος 

 

15 (121.619) 

 

- 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης 

  
293.650 

 

(1.423) 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

   

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-17  

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-16 

      Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης 

  
293.650 

 

(1.423) 

      Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους) 

  
- 

 

- 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης 293.650 

 

(1.423) 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 
Σημ. 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 

 

24.000 - (4.441) 19.559 

Καθαρές (ζημιές) χρήσης 

 
- - (1.423) (1.423) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

 

- - - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους) 

 

- - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης 

 

- - (1.423) (1.423) 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

24.000 - (5.864) 18.136 

      1 Ιανουαρίου 2017 

 

24.000 - (5.864) 18.136 

Καθαρό κέρδος χρήσης 

 

- - 293.650 293.650 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους) 

 

- - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης 

 

- - 293.650 293.650 

Μεταφορά σε αποθεματικά 10 - 14.682 (14.682) - 

31 Δεκεμβρίου 2017 

 

24.000 14.682 273.103 311.786 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

  
01.01.2017- 

 

01.01.2016- 

 

Σημ.   31.12.2017 

 

  31.12.2016 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 

    Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 

 

415.269 

 

(1.423) 

Πλέον/μείον προσαρμογές για: 

    Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας 

 

(8) 

 

- 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16 776 

 

13 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες: 

    Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 

 

(125.063) 

 

- 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 

 

(4.166.316) 

 

1.995 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 

 

4.244.668 

 

- 

Μείον: 

    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 

 

(776) 

 

(13) 

Καταβεβλημένοι φόροι 

 

(321.648) 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 

 

46.902  572 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

    Τόκοι εισπραχθέντες 

 

8 

 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 

 

8 

 

- 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και  

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β) 

 

46.910 

 

572 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 8 904 

 

332 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 8 47.815 

 

904 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Α.Ε  (η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και ειδικότερα στη 

κατασκευή αιολικών πάρκων.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί την 25η Ιουνίου 2013 και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της 

έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της είναι στην Ερμού 25, Κηφισιά. 

Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται (με τη μέθοδο της πλήρους 

ενοποίησης) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.. 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100%, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% αυτής. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2018 και 

τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.  

 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων πληροφόρησης 

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 περιόδους που 

παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Η Εταιρεία υιοθετεί για πρώτη φορά τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

Διερμηνειών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (μαζί τα “ΔΠΧΑ”) για σκοπούς σύνταξης οικονομικών 

καταστάσεων για τη χρήση που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2017, αφού έως την 31 Δεκεμβρίου 2016 συντάσσονταν 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες 

της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΣΔΛΠ). 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 1 ‘Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ’ και άλλων Προτύπων, η 

Εταιρεία εφάρμοσε τα ΔΠΧΑ που ισχύουν για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 στα οικονομικά 

στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 2016. 

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και Διερμηνίες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και είναι σε 

ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2017, ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας 

χρήσης στην έκταση που αυτά είναι εφαρμόσιμα. 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ») διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ΔΠΧΑ. Κατά την σύνταξη 

των οικονομικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις η Διοίκηση της 

Εταιρείας διαφοροποίησε κάποιους λογιστικούς χειρισμούς και μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόζονταν στις 

οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΓΠΛΑ, έτσι ώστε να συμμορφωθεί με τα ΔΠΧΑ. Παρόλα αυτά τα οικονομικά 

στοιχεία του 2016, στα πλαίσια των ΔΠΧΑ δεν είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν 

δημοσιευθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»). 

Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης από ΕΛΠ σε ΔΠΧΑ στα Ίδια Κεφάλαια και τα 

Αποτελέσματα της Εταιρείας παρέχεται στη Σημείωση 5. 
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Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού κόστους.Η σύνταξη 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης από την 

Διοίκηση 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 οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και 

τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

Μετά από προσεκτική εξέταση και για τους λόγους που εξηγούνται στην Διαχείριση 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 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. 

Η ελληνική οικονομία το 2017 παρουσίασε σημάδια βελτίωσης  των μακροοικονομικών μεγεθών με το ΑΕΠ να 

αυξάνεται κατά 1,4%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αν και με 

καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αξιολόγηση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής 

Σταθεροποίησης και ξεκίνησε η τρίτη αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο των ελληνικών όσο και των 

ευρωπαϊκών αρμοδίων αρχών, εκτιμάται ότι η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2018. 

Τα μέτρα περιορισμού κίνησης κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα στις 28 Ιουνίου 2015 εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε ισχύ, παρά τη μικρή χαλάρωση στο περιεχόμενό τους. Παράλληλα έχουν τεθεί σε εφαρμογή 

διαδικασίες και ενέργειες ελέγχου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υπό την εποπτεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM). Η Ελληνική 

Κυβέρνηση, για πρώτη φορά από το 2014, επέστρεψε στις διεθνείς αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου 

τον Ιούλιο του 2017. Επίσης, οι αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έχουν διαμορφωθεί στα 

προ-κρίσης επίπεδα και οι Fitch και Moody’s αναβάθμισαν το αξιόχρεο της χώρας, το οποίο βεβαίως 

υπολείπεται ακόμα της επενδυτικής βαθμίδας.   

Τυχόν αρνητικές εξελίξεις πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας, στα αποτελέσματα, 

στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές της και κυρίως:  

 Στην ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες  

 Στην ανακτησιμότητα της αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. 

Η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στην Εταιρεία, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση 

τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. 

2.2 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 της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 

και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση που δεν επιφέρουν 

σημαντικές μεταβολές στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας  

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  
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Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες.   

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  (Κύκλος 2014 – 2016)  

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του 

ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς 

πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της 

λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων 

μοντέλο του ΔΛΠ 39. Δεν αναμένεται σημαντική επίδραση στην Εταιρεία κατά την εφαρμογή του προτύπου. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 

επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει νωρίτερα τις 

τροποποιήσεις καθώς δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 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. Δεν αναμένεται σημαντική επίδραση 

στην Εταιρεία κατά την εφαρμογή του προτύπου.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  
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Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδραση του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου 

φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει 

τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους 

φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές στο κάτωθι ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος 

από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

 

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 νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

 (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, εφόσον υφίστανται, 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, εφόσον υφίστανται, 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 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών 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 
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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. 

2.5 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων 

προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού, το κόστος των υλικών, το άμεσο 

εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει κατασκευή με σκοπό την μελλοντική πώληση, αναταξινομούνται ως 

αποθέματα, στην λογιστική αξία, κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Στο εξής, θα επιμετρώνται στην 

χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 

τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των 

τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

2.6 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 μειωμένο με τυχόν ζημία 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. Σοβαρά 

προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία τακτικών 

πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. 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 αρχικό πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα της χρήσης. Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί 

αντικειμενικά να συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η αναστροφή της 

αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

2.7 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών 

εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 

2.9 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 εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται 

επίσης στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών εφόσον υπάρχουν, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που 

έχει θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία 

προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική 
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νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να 

πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας 

και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 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 του ισολογισμού και αναμένεται να 

ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση την οποία θα 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 

και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. 

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 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές, εφόσον υφίστανται, 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. 

2.12 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ 

2.13 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παραγωγή και πώληση ενέργειας και αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που 

παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. 

2.14 Συμβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

Σύμβαση κατασκευής είναι μια σύμβαση που έχει συναφθεί ειδικά για την κατασκευή ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή ενός συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι στενά αλληλοσυνδεόμενα ή 

αλληλοεξαρτώμενα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό τους, την τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό 

ή χρήση τους. 

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται. 

Όταν το αποτέλεσμα ενός κατασκευαστικού συμβολαίου δεν μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, ως έσοδο από 

το συμβόλαιο αναγνωρίζονται μόνο τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί και αναμένεται να εισπραχθούν. 
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Όταν το αποτέλεσμα ενός κατασκευαστικού συμβολαίου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, το έσοδο και τα 

έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο 

Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και 

εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται βάσει των εξόδων 

που έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με τα συνολικά εκτιμώμενα έξοδα 

για κάθε συμβόλαιο. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συμβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, 

τότε η αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον καθορισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται 

με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με το συμβόλαιο εξαιρούνται και εμφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη. Το 

σύνολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συμβόλαιο 

συγκρίνεται με τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης. 

Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί 

υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβολαίων 

έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα 

πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το 

υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι «Προμηθευτές και 

λοιπές υποχρεώσεις». 

2.15 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται 

από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 

(μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.), 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 της Εταιρείας και διαμορφώνεται στα 

πλαίσια οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορούν τον 

κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων και μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών 

εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα παρουσίασης. Ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος ενδεχομένως να προκύψει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές. 

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

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες 

τραπεζικές καταθέσεις. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην 

αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές.  

Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 

χρηματοδοτικών αναγκών της.  
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για τη διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο 

εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό 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 τις ανάγκες της σε πιστωτικά όρια γενικότερα (π.χ. ανάγκες σε χρηματοδότηση, Εγγυητικές Επιστολές κλπ.). 

Η Εταιρεία επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα, προερχόμενα κυρίως μέσω της δραστηριότητάς της, και 

μη χρησιμοποιημένα τραπεζικά πιστωτικά όρια για την κάλυψη των αναγκών της. 

Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

(δ)  Λοιποί Κίνδυνοι– πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις  

Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, πρόσθετα φορολογικά μέτρα μπορεί 

να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.  

3.2 Διαχείριση 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 αξιολογείται ο Καθαρός 

Δανεισμός (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα), εφόσον η Εταιρεία έχει δάνεια. 

3.3 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία ισολογισμού 

κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται από τις τιμές  αγοράς (μη προσαρμοσμένες) ομοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με 

δεδομένα της αγοράς, είτε άμεσα (τιμές) είτε έμμεσα (παράγωγα τιμών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με παρατηρήσεις από την αγορά, παρά 

βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιμήσεις.   

 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 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 Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
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υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι εκτιμήσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής: 

(α) Εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό των κατασκευαστικών συμβολαίων 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης για την αναγνώριση των εσόδων από 

κατασκευαστικά συμβόλαια. Η μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης απαιτεί από τη Διοίκηση 

εκτιμήσεις αναφορικά με τα παρακάτω: 

 τον προϋπολογισμό του κόστους εκτέλεσης των έργων και συνεπώς του μικτού 

αποτελέσματος, 

 την ανάκτηση των απαιτήσεων από συμπληρωματικές εργασίες ή από κόστη 

 καθυστέρησης/επιτάχυνσης του έργου, 

 την επίδραση που έχουν οι τροποποιήσεις του συμβατικού αντικειμένου στο περιθώριο 

 κερδοφορίας του έργου, 

 την ολοκλήρωση των προκαθορισμένων ορόσημων εντός του χρονοδιαγράμματος, και 

 τις προβλέψεις για ζημιογόνα έργα. 

Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει σε τριμηνιαία βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες της αναφορικά με 

την πορεία των έργων και αναθεωρεί τα προϋπολογιστικά στοιχεία του κόστους όπου κρίνεται 

απαραίτητο. 

(β) Προβλέψεις  

 

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 χρήσης. 

 

 

5 Πρώτη εφαρμογή μετάβασης στα ΔΠΧΑ 

Η αλλαγή των λογιστικών προτύπων δεν έχει ουδεμία επίδραση στις θεμελιώδεις οικονομικές δομές ή στους 

κινδύνους της Εταιρείας, και τα οικονομικά στοιχεία του 2016, στα πλαίσια των ΔΠΧΑ δεν είναι διαφορετικά 

από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»). 

Όλες οι συγκρίσεις, εάν δεν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, γίνονται μεταξύ των οικονομικών στοιχείων κατά τα 

ΔΠΧΑ και εκείνων που έχουν ήδη δημοσιευτεί βάσει των ΕΛΠ, για την αντίστοιχη χρονική περίοδο ή 

ημερομηνία. 
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5.1 Εφαρμογή του ΔΠΧA 1 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2017 θα είναι οι πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις που θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.  Οι οικονομικές πληροφορίες για την χρήση του 

2016 έχουν καταρτισθεί όπως περιγράφεται στην Σημείωση 2.1.  Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 για την 

κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων. 

Η ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας σε ΔΠΧΑ είναι η 1 Ιανουαρίου 2016.  Η Εταιρεία κατήρτισε τον κατά 

ΔΠΧΑ Ισολογισμό έναρξης, με αυτήν την ημερομηνία.  Η ημερομηνία αναφοράς αυτών των οικονομικών 

πληροφοριών είναι η 31 Δεκεμβρίου 2017.   

Για να καταρτισθούν αυτές οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει 

όλες τις επιβλημένες εξαιρέσεις και μερικές από τις προαιρετικές απαλλαγές, από την πλήρη αναδρομική 

εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

5.2 Συμφωνίες μεταξύ των ΔΠΧΑ και ΕΓΠΛΑ 

Η ακόλουθη συμφωνία παρουσιάζει την επίδραση της μετάβασης στα ΔΠΧA : 

Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων 1η Ιανουαρίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

1 Ιανουαριου 

2016 

31 Δεκεμβριου 

2016 

Ίδια Κεφάλαια σύμφωνα με τις Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 19.559   18.136   

Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης σε ΔΠΧΑ - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 19.559 18.136 
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6 Αποθέματα 

   

  

31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Προκαταβολή για αγορά αποθεμάτων 

 

125.063 - 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

 

125.063 - 

 

7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
Σημ. 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Πελάτες - Συνδεδεμένα μέρη 19 3.303.686 - 

Λοιπές Απαιτήσεις 

 

339.862 17.232 

Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεμένα μέρη 19 540.000 - 

Σύνολο 

 
4.183.548 17.232 

    Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

1.150 - 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

4.182.398 17.232 

  
4.183.548 17.232 

Το σύνολο των λοιπών απαιτήσεων είναι σε ευρώ. 

 

8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  

31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Διαθέσιμα στο ταμείο 

 

872 403 

Καταθέσεις όψεως 

 

46.943 501 

Σύνολο 

 

47.815 904 

 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων είναι σε Ευρώ. 

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Αριθμός 

μετοχών 

Μετοχικό 

κεφάλαιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 800 24.000 24.000 

31 Δεκεμβρίου 2016 800 24.000 24.000 

    
1 Ιανουαρίου 2017 800 24.000 24.000 

31 Δεκεμβρίου 2017 800 24.000 24.000 
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10 Λοιπά αποθεματικά 

 

Τακτικό 

αποθεματικό Σύνολο 

   1 Ιανουαρίου 2016 - - 

31 Δεκεμβρίου 2016 - - 

   1 Ιανουαρίου 2017 - - 

Μεταφορά από τα αποτελέσματα 14.682 14.682 

31 Δεκεμβρίου 2017 14.682 14.682 

Τακτικό αποθεματικό 

Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ, Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η χρησιμοποίηση 

του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε 

χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό 

του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 

αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εμπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

 
Σημ. 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Προμηθευτές 

 

882.664 - 

Δεδουλευμένα έξοδα 

 

11.500 - 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί 

φόροι/ τέλη 

 

173.695 - 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά 

συμβόλαια 

 

404.033 - 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

778.156 - 

Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεμένα μέρη 19 1.994.619 - 

Σύνολο 

 

4.244.668 - 

    Βραχυπρόθεσμες 

 

4.244.668 - 

Σύνολο 

 

4.244.668 - 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από κατασκευαστικές συμβάσεις αναλύονται παρακάτω: 

 Σημ. 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού: 

 
 

 (Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συμβόλαια) 

 

(404.033) - 

Καθαρή Απαίτηση/(Υποχρέωση)  

 

(404.033)   -   

    Πραγματοποιημένα σωρευτικά έξοδα συν καταχωρηθέντα κέρδη μείον 

καταχωρηθείσες ζημιές 

 

10.317.511 - 

Μείον: (Συνολικές τιμολογήσεις) 19 (10.721.544) - 

  
(404.033)      

Έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια μέσα στη χρήση 

 

10.317.511 - 

Εισπραχθείσες προκαταβολές για κατασκευαστικά συμβόλαια 

 

1.713.419 - 

    

Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 

 



 
Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 

(Ποσά σε ευρώ) 
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12 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

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: 

 

  
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

 

416.693 - 

  
416.693 - 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

  
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 

 

- - 

(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

 

416.693 - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

416.693 - 

 

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: 

 
Κατασκευαστικά 

Συμβόλαια Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 - - 

31 Δεκεμβρίου 2016 - - 

   1 Ιανουαρίου 2017 - - 

(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 416.693 416.693 

31 Δεκεμβρίου 2017 416.693 416.693 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 
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για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 
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13 Έξοδα ανά κατηγορία 

 
1-Ιαν. έως 31-Δεκ-17 

 

1-Ιαν. έως 31-Δεκ-16 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους 266.299 - 266.299 

 

- - - 

Αναλώσεις Αποθεμάτων 4.152.714 - 4.152.714 

 

- - - 

Ενοίκια λειτουργικών 

μισθώσεων 38.850 - 38.850 

 

- - - 

Παροχές τρίτων 31.483 - 31.483 

 

- - - 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 5.051.218 116.285 5.167.504 

 

- 20 20 

Φόροι-Τέλη 11.123 1.000 12.123 

 

- 1.000 1.000 

Διάφορα έξοδα 230.581 581 231.163 

 

- 390 390 

Σύνολο 9.782.268 117.867 9.900.135 

 

- 1.410 1.410 

 

14 Παροχές σε εργαζομένους 

  

31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Μισθοί και ημερομίσθια 

 

211.126 - 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 

 

55.173 - 

Σύνολο 

 

266.299 - 

 

15 Φόρος εισοδήματος 

 
1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-17 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-16 

Φόρος χρήσης 538.312 - 

Αναβαλλόμενος φόρος (416.693) - 

Σύνολο 121.619 - 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές λαμβάνουν 

«Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που 

διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές 

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.  

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, ως εξής: 

   

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-17 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-16 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 

  

415.269 (1.423) 

     Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές για τα κέρδη 

  

120.428 (413) 

     Αναμορφώσεις 

    Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 

  

1.447 290 

Φορολογικές ζημιές χρήσης 

  

- 123 

Χρήση φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων 

  

(256) - 

Φόροι 

  
121.619 - 

     



 
Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 

(Ποσά σε ευρώ) 
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Ο μέσος φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για το 2017 και το 2016 είναι 29,00% ενώ ο μέσος σταθμικός 

φορολογικός συντελεστής για το 2017 είναι 29,29%. 

 

16 Χρηματοοικονομικά (έξοδα) - καθαρά 

 

 

 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-17 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-16 

Έσοδα τόκων 

    - Έσοδα τόκων 

 

8 - 

  
8 - 

    Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 

    - Διάφορα έξοδα τραπεζών 

 

(776) (13) 

  
(776) (13) 

    Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 

- καθαρά 

 

(768) (13) 

 

17 Λοιπά έσοδα και λοιπά κέρδη/(ζημιές) 

 

 
1-Ιαν έως 

 
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) 

  Λοιπά Κέρδη / (Ζημίες) (1.339) - 

Λοιπά έσοδα και λοιπά κέρδη/(ζημιές) (1.339) - 

 

18 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2014 έως 2016. Για τη χρήση 2017 η εταιρεία έχει υπαχθεί 

στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο 

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά 

τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.  Κατά την ολοκλήρωση του, η διοίκηση της 

Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.    

 

19 Λοιπές σημειώσεις 

-  Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2017 ανέρχεται σε 11 άτομα ενώ την 31.12.2016 δεν 

απασχολήθηκε προσωπικό. 

- Οι συνολικές αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχονται σε ευρώ 8.000. 
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- Η Εταιρεία υποχρεούται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, για τις οποίες έχει λάβει άδεια 

παραγωγής, να τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί και να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους 

που είναι εν εφαρμογή κατά το χρόνο ισχύος της άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τους τυχόν όρους που 

ενδεχομένως θέτουν οι αρμόδιες αρχές, ειδικότερα, δε, οι αέριοι ρύποι θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

της 2001/80/ΕΚ της ΕΕ και της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

20 Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη 

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα 

μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 

 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-17 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-16 

Έσοδα  10.721.544 - 

Έσοδα από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 11)  10.721.544 - 

Έξοδα  420.000 - 

Έξοδα από συνδεδεμένα μέρη  420.000 - 

    

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 
31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Απαιτήσεις  3.843.686 - 

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη  3.843.686 - 

Υποχρεώσεις  1.994.619 - 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 

 1.994.619 - 

 

21 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 

 

 

Κηφισιά, 18 Μαΐου 2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΙΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

ΑΔΤ Ξ 434814 ΑΔΤ AE 109207 ΑΔΤ ΑΑ 086054 


