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Έκθεση �ιαχειρίσεως του �ιοικητικού Συµβουλίου προς 

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

(01.01.2014 - 31.12.2014) 

Κύριοι Μέτοχοι,   

 

Το �ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή να υποβάλλει την έκθεση των πεπραγµένων για την 

εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η �εκεµβρίου 2014, τα οποία είναι 

αποτυπωµένα σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

Σχόλια και διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων  

Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2014-

31/12/2014, η εξέλιξη των κυριότερων οικονοµικών µεγεθών έχει ως ακολούθως: 

 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 526 χιλ. (2013: € 0 χιλ.), παρουσιάζοντας αύξηση 100%. Η εν 

λόγω µεταβολή οφείλεται στην διαδικασια παράτωσης των περισσοτέρων έργων από την 

εταιρεία και λιγότερα σε µορφή κ/ξιών. 

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε € 668 χιλ. (2013: € (619) χιλ.), παρουσιάζοντας αύξηση  της τάξεως του 

185 % περίπου. Τα κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων ανήλθαν σε € 485 χιλ. (2013: €  (938) χιλ), 

που οφείλονται στην αύξηση των πωλήσεων και στην µείωση των ελαστικών δαπανών της 

εταιρείας. 

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού (µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου) της Εταιρείας, 

κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση, ανήλθε σε € 1.812 χιλ. (2013: € 1.836 χιλ.) Η Εταιρεία 

παρουσίασε, για τη χρήση 2014, όπως και το 2013, αυξηµένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης 

λόγω της κρίσης και της µη έγκαιρης πληρωµής των απαιτήσεων.     

 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα 

οικονοµική χρήση, ανήλθαν σε € (57) χιλ. (2013: € (260) χιλ.), εµφανίζοντας σταθερότητα σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  

 

Τα ίδια κεφάλαια κατά 31η �εκεµβρίου 2014 ανήλθαν σε € 1.134 χιλ. (2013: € 648), 

παρουσιάζοντας µεταβολή  λόγω αύξησης των κερδών της εταιρείας. 
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Συµπεράσµατα /  Προβλεπόµενη πορεία / Μεταγενέστερα γεγονότα 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την κλειόµενη χρήση εξελίχθηκε οµαλά, ενώ κατά την 

λήξη της κλειόµενης χρήσεως δεν υφίσταντο οποιοδήποτε σηµαντικό γεγονός η επίδραση του 

οποίου να µην έχει συµπεριληφθεί στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και το οποίο 

ενδέχεται να έχει σηµαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηµατοοικονοµική θέση 

της Εταιρείας. 

  

Το 2014 οι προοπτικές αναµένονται καλές διότι θα ενταντικοποιηθεί η εκτέλεση των ήδη 

αναληφθέντων έργων και εφόσον λυθούν οι όποιες εµπλοκές µε το δηµόσιο θα έχουµε και 

αύξηση του τζίρου της εταιρείας. 

 

Από την ηµεροµηνία λήξεως της κλειόµενης διαχειριστικής χρήσεως 2014, ήτοι την 

31/12/2014 έως και σήµερα, δεν έχουν συµβεί γεγονότα που επηρεάζουν σηµαντικά τη 

χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας.  

 

Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Σχετικά µε την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο µεταβολής τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, 

στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταµειακών ροών και τις σχετικές πολιτικές 

διαχειρίσεως των κινδύνων αυτών αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Κίνδυνος τιµής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών πρώτων υλών που 

χρησιµοποιεί στην εκτέλεση των τεχνικών έργων που αναλαµβάνει. Ο κίνδυνος αυτός 

αντιµετωπίζεται επαρκώς µε την εξασφάλιση σχετικής προβλέψεως στο σύνολο σχεδόν των 

συµβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία για την εκτέλεση δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στην 

οποία προβλέπεται η αναθεώρηση του κόστους αυτών λόγω µεταβολής της αξίας των 

χρησιµοποιούµενων υλικών.  

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις στις 

τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, 

συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και διενεργηµένων συναλλαγών.  

Η Εταιρεία έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων της, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 

οι απαιτήσεις της αφορούν περιορισµένο αριθµό πελατών, οι οποίοι ωστόσο είναι κυρίως το 

Ελληνικό �ηµόσιο και συνεπώς η ύπαρξη πιστωτικού κινδύνου περιορίζεται. 
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Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία 

διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς 

χρήση. Η διοίκηση επισκοπεί τις κυλιόµενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις 

προσδοκώµενες ταµειακές ροές. 

 

Κίνδυνος ταµειακών ροών 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των συναλλαγών της 

και συνεπώς των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ. 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση. Η τρέχουσα χρηµατοδότηση της Εταιρείας έχει επιτευχθεί 

ολοκληρωτικά µε τη χρήση ιδίων κεφαλαίων και συνεπώς δεν αντιµετωπίζει επιτοκιακό 

κίνδυνο από τη µεταβολή των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

 

Συµπέρασµα 

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και τις 

διαµορφούµενες συνθήκες της αγοράς, καλούµε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις 

Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 �εκεµβρίου 2014, να απαλλάξει το 

�ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της 

χρήσεως 2014. 

 

Τέλος, ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του �ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 

 

Αθήνα,  27  Μαρτίου  2014 

 

Με εκτίµηση 

Ο Πρόεδρος και ο �ιευθύνων Σύµβουλος του �.Σ.. 

 

 

ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  - KOΡ�ΑΛΗΣ �ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ» 

  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ» (Εταιρεία), 

που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης �εκεµβρίου 2014, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών 

πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

 

Ευθύνη της �ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, 

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 

βάση τον έλεγχό µας.  �ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 

εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν 
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και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ» κατά την 31η �εκεµβρίου 

2014 και 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. 

 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης �ιαχείρισης 

του �ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 
 
 

 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ 
 

Λεωφόρος Κηφισίας 22,  
151 25, Μαρούσι 

Γεώργιος Ανάστ. Μπατσούλης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 156 

 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 
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ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΕΕΣΣ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

 

 

 

γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  

ααππόό  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  έέωωςς  3311ηη  ��εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  

Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ�ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

 31η �ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

Σηµ.

01.01-

31.12.2014

01.01-

31.12.2013

Έσοδα 4              526               -   

Κόστος πωλήσεων 7             (299)         (1.014)

Μικτό κέρδος / (ζηµιά)            227        (1.014)

Έξοδα διάθεσης 7              (20)             (72)

Έξοδα διοίκησης 7             (187)         (1.405)

Αποµείωση συµµετοχής σε θυγατρικές                 -            (500)

Λοιπά έσοδα εκµετάλευσης 5              705          2.403 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 6                17                 6 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 6              (74)             (38)

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων            668           (619)

Φόροι εισοδήµατος 8             (183)            (319)

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)            485           (938)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)               -                 -   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α) + (Β)            485           (938)

Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή (βασικά και αποµειωµένα)       0,2400      (0,0807)

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Βασικός)    2.020.900    2.020.900 

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Αποµειωµένος)    2.020.900    2.020.900 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ �ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

Σηµ. 31.12.2014 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 9 539 959

Συµµετοχές  σε θυγατρικές επιχειρήσεις 259                   259 

Επενδύσεις σε ακίνητα 11 1.287 1.033

Άλλες µακρ/σµες απαιτήσεις 12 10 10

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 8 114 297

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού               2.209               2.559 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 1.264 334

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογη 

αξία µέσω αποτελεσµάτων
                      4                       4 

Χρηµατικά  διαθέσιµα 14 153 211

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού               1.421                   549 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ               3.630               3.108 

Ι�ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 15 4.042 4.042

Λοιπά αποθεµατικά 16 687 827

Κέρδη εις νέον               (3.596)               (4.221)

              1.133                   648 

�ικαιώµατα µειοψηφίας                       -                       - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων               1.133                   648 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 20 8 6

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων                       8                       6 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 644 585

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 18 1.812                1.836 

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 33 33

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων               2.489               2.453 

ΣΥΝΟΛΟ Ι�ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ               3.630               3.108 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι�ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η �ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο         

Υπέρ το 

άρτιο

Λοιπά 

αποθεµατικά Kέρδη εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπο, 31 �εκεµβρίου 2013 4.042                  -               827          (4.221) 648

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά φόρους                  -                  -                    -               485              485 

Υπόλοιπο, 31 �εκεµβρίου 2014 4.042                  -               827          (3.736) 1.133

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ�ΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  
31η �ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

01.01-

31.12.2014

01.01-

31.12.2013

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων 668  (619)

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 170 160

Aποσβέσεις επιχορηγήσεων

(Κέρδη)/ζηµιές από πώληση ενσώµατων και ασώµατων 

παγίων στοιχείων
5                      - 

Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα (57) (32)

Προβλέψεις αποµείωσης θυγατρικής                  - 500  

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 2 1

Λοιπές προβλέψεις                  - (2.502)

Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιές) προ µεταβολών του 

κεφαλαίου κίνησης
788  (2.492)

(Αύξηση)/Μείωση:

Αποθέµατα

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις (830) 2.055  

Αύξηση/(Μείωση):

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 59  214  

Τόκοι πληρωθέντες (74) (38)

Φόροι πληρωθέντες                  -                     - 

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού                  -                     - 

(Αύξηση)/µείωση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων                  -                    1 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές 

δραστηριότητες
(57) (260)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές / Πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων                 (33)

Πωλήσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων 6  18  

Απόκτηση θυγατρικών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων
                 -                     - 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 17 6

Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων                  -                    4 

Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες 23  (5)

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων              (24)                  19 

Καθαρή µεταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης                  - (32)

Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές (24) (13)

Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων (58) (277)

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους             211                488 

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους 153  211  

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων  
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  

 

Η ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. (ή η "Εταιρεία") έχει ως κύρια δραστηριότητα την εκτέλεση πάσης φύσεως 

τεχνικών έργων και την εκπόνηση µελετών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο �ήµο Αθηναίων και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού 

Ευτυχίδου 45 στο Παγκράτι. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, της µητρικής της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 84,00% στο 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα. 

 

 

2.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:  

 

(α) Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (�ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο �ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Σ�ΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, 

εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και τα ιδιοχρησιµοποιούµενα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα �ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση 

κρίσιµων λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της �ιοίκησης στην εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή 

είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για 

τις λογιστικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σηµείωση 2(γ). 

 

Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω τροποποιηµένα πρότυπα τα οποία η 

Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2014. Ωστόσο, δεν έχουν σηµαντική επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις της ή δεν έχουν εφαρµογή για την Εταιρεία. 
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Νέα πρότυπα και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία 

 

• �ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

• �ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 

• �ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, �ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις 

• �ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες 

• �ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 

• �ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις 

ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

• �ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιµέτρηση - 

Ανανέωση των Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης 

• �ιερµηνεία 21: Τέλη 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και 

η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα: 

 

• �ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια και �ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 

Αποσαφήνιση των  αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του �ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια 

και του �ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονοµικές 

ωφέλειες που δηµιουργούνται από τη λειτουργία µιας επιχείρησης (της οποίας το 

περιουσιακό στοιχείο αποτελεί µέρος) αντί των οικονοµικών ωφελειών που καταναλώνονται 

µέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσµα, ο λόγος των εσόδων που 

δηµιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναµένεται να δηµιουργηθούν, δεν µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε πολύ περιορισµένες περιπτώσεις για την απόσβεση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει ακόµα την 

τροποποίηση αυτή. Η �ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

• �ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή 

τρίτους σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η 

απλοποίηση του λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό 

των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων 
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που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό του µισθού. Η �ιοίκηση της Εταιρείας 

βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική 

κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

• �ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Ταξινόµηση και επιµέτρηση 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η τελική έκδοση του �ΠΧΑ 9 

συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηµατοοικονοµικών µέσων και αντικαθιστά το �ΛΠ 

39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση και όλες τις προηγούµενες 

εκδόσεις του �ΠΧΑ 9.  Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και 

επιµέτρηση, αποµείωση και λογιστική αντιστάθµισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η �ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

• �ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης 

συµµετοχικών τίτλων σε σχήµατα υπό κοινό έλεγχο 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Το �ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε 

κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά µε τη 

λογιστικοποίηση της απόκτησης συµµετοχής σε µια κοινή επιχείρηση που αποτελεί 

επιχείρηση σύµφωνα µε τα �ΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τις 

αποκτήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η 

�ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης 

στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

• �ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών  

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Το Σ�ΛΠ έχει προγραµµατίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήµατα 

τιµολογιακής ρύθµισης και σχεδιάζει να δηµοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέµα αυτό 

εντός του 2014. Εν αναµονή των αποτελεσµάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες 

µε ρυθµιζόµενες τιµές, το Σ�ΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το �ΠΧΑ 14 ως προσωρινό µέτρο. 

Το �ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους που εφαρµόζουν πρώτη φορά τα �ΠΧΑ να συνεχίσουν να 

αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιµολογιακές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του προηγούµενου πλαισίου λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα �ΠΧΑ. Ωστόσο, για να 

ενισχυθεί η συγκρισιµότητα µε τις οντότητες που εφαρµόζουν ήδη τα �ΠΧΑ και δεν 

αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση της τιµολογιακής ρύθµισης 

παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονοµική οντότητα που παρουσιάζει ήδη 

�ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρµόσει το πρότυπο αυτό. Το πρότυπο δεν 

έχει εφαρµογή για την Εταιρεία. 
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• �ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2017. Το �ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται 

για έσοδα που προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), 

ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου 

θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την 

πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν 

παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα 

απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου 

των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα 

των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των 

περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η �ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

• �ΛΠ 27 Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιµοποιούν τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε 

ορισµένες δικαιοδοσίες τη µετάβαση των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων στα �ΠΧΑ 

µειώνοντας τα κόστη συµµόρφωσης χωρίς τον περιορισµό της πληροφόρησης που είναι 

διαθέσιµη στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση 

αυτή. Η �ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της 

τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

• �ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και �ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών 

στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του 

�ΠΧΑ 10 και εκείνες του �ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 

κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η 

ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια 

θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία 

αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που 
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ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η �ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

Το Σ�ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των �ΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι 

µια συλλογή τροποποιήσεων των �ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η �ιοίκηση της Εταιρείας 

βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση 

ή την απόδοση της. 

 

� ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση αυτή 

τροποποιεί τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και 

προσθέτει τους ορισµούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουµένως ήταν 

µέρος του ορισµού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

� ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο 

αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, 

µεταγενέστερα επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από το 

εάν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του �ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.  

� ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να 

γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων 

συνάθροισης στους λειτουργικούς τοµείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να 

παρέχει συµφωνίες µεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τοµέων και των 

περιουσιακών στοιχείων της οντότητας µόνο εάν πραγµατοποιείται τακτική αναφορά των 

περιουσιακών στοιχείων του τοµέα.  

� ΔΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση συµπεράσµατος του 

�ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του �ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των �ΠΧΑ 9 και �ΛΠ 39 

δεν αποµάκρυνε την δυνατότητα επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο, στην τιµολογιακή τους αξία 

χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της µη προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

� ΔΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώµατων 

παγίων αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.  

� ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία 

εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα 

οικονοµική οντότητα ή στη µητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, 

αποτελεί συνδεδεµένο µέρος της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας.  

� ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά 

τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.  
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Το Σ�ΛΠ εξέδωσε νέο  κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των �ΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι 

µια συλλογή των τροποποιήσεων των �ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Η �ιοίκηση της Εταιρείας 

βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση 

ή την απόδοση της. 

 

� ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το �ΠΧΑ 3 εξαιρεί 

από το πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό µιας από κοινού 

συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. 

� ΔΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο 

εφαρµογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του �ΠΧΑ 13 

περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρµογής του 

�ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση ή του �ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισµό των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως 

ορίζονται στο �ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση.  

� ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισµός του 

εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, 

όπως ορίζεται στο �ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, 

όπως αυτά ορίζονται στο �ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρµογή και 

των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.  

 

Το Σ�ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των �ΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι 

µια συλλογή τροποποιήσεων των �ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η �ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης 

της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

� ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο 

διάθεσης σε µία άλλη (πώληση ή διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα 

νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν µία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει 

διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του �ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης 

ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησης. 

� ΔΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή µπορεί να αποτελέσει συνεχιζόµενη 

συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του �ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον συµψηφισµό των 
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χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις 

συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 

� ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση  της 

ύπαρξης ενεργούς αγοράς  υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το 

νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. 

Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα σε αυτό το 

νόµισµα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων. 

� ΔΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

απαιτούµενες ενδιάµεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου συµπεριλαµβάνονται στην ενδιάµεση 

οικονοµική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση �ιαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το Σ�ΛΠ 

διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να 

είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές 

πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 

 

• �ΠΧΑ 10, �ΠΧΑ 12 και �ΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρµογή της Εξαίρεσης 

Ενοποίησης (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν τρία ζητήµατα που προκύπτουν στην πράξη κατά την 

εφαρµογή της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις 

εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων ισχύει σε µητρική εταιρεία που είναι θυγατρική µιας εταιρείας 

επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιµετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. 

Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µόνο µία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια 

µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων 

ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιµετρώνται σε εύλογη 

αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο �ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής 

θέσης, να διατηρήσουν η επιµέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρµόζεται από τη συγγενή 

εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συµµετοχές της σε θυγατρικές. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρότυπο δεν έχει 

εφαρµογή για την Εταιρεία. 

 

• �ΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις  (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του �ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν 

περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρµόζουν την επαγγελµατική τους κρίση στον καθορισµό των 

πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονοµικές 
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τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισµένης έκτασης τροποποιήσεις 

του �ΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σηµαντικά, τις υφιστάµενες απαιτήσεις του �ΛΠ 1. 

Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σηµαντικότητα, τη σειρά των σηµειώσεων, τα υποσύνολα και 

το διαχωρισµό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εισοδηµάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται 

µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η �ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

(β) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: 

Το �ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την 

χρήση που έληξε την 31η �εκεµβρίου 2014, στις 27 Μαρτίου 2015. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

(γ) Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις: 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να 

επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε τη µελλοντική εξέλιξη γεγονότων 

και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά 

προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 

τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της �ιοίκησης σε σχέση µε το 

επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές 

κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει 

τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες, έχουν ως κάτωθι: 

 

(i) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η �ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική 

επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση 

της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας της 

Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων 

εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (Σηµείωση 13). 

 

(ii) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάσει το �ΛΠ 12 

υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και 

περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους 

φόρους που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση 

µελλοντικών φορολογικών ωφελειών (Σηµείωση 8). Η τελική εκκαθάριση των φόρων 

εισοδήµατος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
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(iii) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό 

ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές 

ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί 

να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της �ιοίκησης της Εταιρείας, οι 

οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές 

φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν (Σηµείωση 8). 

 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, αποτιµώνται µε χρήση του 

νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό 

νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόµισµα της εταιρείας. 

 

3.2 Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών 

που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 

διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται 

σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της χρήσεως και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις 

υπάρχουσες ισοτιµίες, 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. 

 

3.3 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την 

τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων 

αγοράς καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και 

έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.  
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Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 

αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι 

άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 

χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 

 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 

σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο 

της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση την σταθερή 

µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής 

 

Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων        40 έτη  

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις        10    έτη 

Μεταφορικά µέσα    10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  5 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ 

αποτελέσµατα. 

 

3.4 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται 

για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η 

λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης 

του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας 

χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη 

έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 

κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την 

συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης 
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ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός 

περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε 

προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία 

ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται 

ως έσοδο. 

 

3.5 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη 

ενοικίων και την αύξηση της εµπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα 

χρησιµοποιούνται προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και για 

διοικητικούς σκοπούς.  

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή τους η οποία προσδιορίζεται από 

ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία των 

επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας 

 

3.6 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο 

σε µια άλλη επιχείρηση.  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση 

την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

3.6.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την 

πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 
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� Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 

στην εύλογη αξία τους µε καταχώρηση των µεταβολών τους στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. 

 

Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

3.6.2 Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 

κατηγορία αυτή (�άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται :  

� Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

� Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νοµοθετικά από το κράτος,  

� Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για  

λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 

µε λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

3.6.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση 

και την δυνατότητα να διακρατήσει έως την λήξη τους. 

 

Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

3.6.4 Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

προηγούµενες τρείς κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
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Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς τους 

κατά την ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου η Εταιρεία 

δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς 

περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη (ζηµίες) που 

προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που ταξινοµούνται ως 

διαθέσιµα–προς–πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.   

 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από 

τα µοντέλα ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων 

εταιρειών υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές 

ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες περιστάσεις του εκδότη. Οι µετοχές, των οποίων η 

εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους µείον 

τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα–

προς–πώληση πωλούνται ή αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας 

συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα 

επενδύσεων. 

 

3.6.5 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης 

της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης µε 

συµψηφισµό, όλες οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις συµψηφίζονται. 

 

3.7 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων 

και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας 

αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

3.8 �ιαθέσιµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
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της διαχείρισης των διαθεσίµων της Εταιρείας περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της 

κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων. 

 

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα 

αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου 

ποσού. Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και 

των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

3.10 �άνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής 

πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα  στην 

αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. 

Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των 

δανείων. 

 

3.11 Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, 

καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την 

πραγµατική αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή αν είναι χαµηλότερη, µε την 

παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία 

αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. 

 

Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 

περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των 

λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε 

σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

3.12 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων 

των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην 

Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της 

Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και 

υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
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Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 

υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

µπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες 

χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 

ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που 

έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

3.13 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα 

του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα 

του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο 

προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, των 

µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού �ηµοσίου. 

 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και 

καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων 

µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της 

περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση 

αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 
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δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το 

κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα 

συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση 

πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη 

αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην µέση υπολειπόµενη 

διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται 

σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου  εάν, κατά την έναρξη της 

περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι 

υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 

 

3.14 Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα  

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές 

παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του 

στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 

συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία 

νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το 

πρόγραµµα.  

 

3.15 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων 

και τα ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν 

τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της 

υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο 

ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά 

υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή 

προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία 

του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε 

την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν 

οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

3.16 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι 

σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή 



ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 �εκεµβρίου 2014 

(ποσά σε χιλ. ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 29

υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις 

έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται. 

 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το 

υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν 

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.  

 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής 

τους. 

 

3.16.1 Έσοδα από κατασκευαστικά συµβόλαια   

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων για 

λογαριασµό πελατών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά 

συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της 

µιας χρήσης. 

  

Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. Στην 

περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο το 

δουλευµένο έσοδο αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος 

ενδέχεται να ανακτηθεί.  

 

Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 

έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο 

και έξοδο.  

 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το 

δουλευµένο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε κάθε συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης προσµετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει 

πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο 

κόστος κατασκευής του έργου. 

  

Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται ότι το συνολικό κόστος ενός συµβολαίου θα υπερβεί το 

συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως 

ως έξοδο. 

  

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

που σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και 
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εµφανίζονται ως απαίτηση. 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 εµπορικές 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". 

 

3.17 Έξοδα 

3.17.1 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να 

απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (και 

να αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον 

εκµισθωτή. Το κόστος της χρηµατοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο. 

 

3.17.2 Κόστος χρηµατοδότησης 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

3.18 Κέρδη ανά µετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης µε το µέσο 

σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης περιόδου 

 

3.19 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους 

επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση 

γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα 

(γεωγραφικός τοµέας). 
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4. ΕΣΟ�Α:  

 

Τα έσοδα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
31 �εκεµβρίου 31 �εκεµβρίου  

2014  2013 

Λειτουργικά Έσοδα    

Πωλήσεις προϊόντων 207  - 

Πωλήσεις υπηρεσιών 319  - 

Σύνολα 526  - 

 

 

5. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ�Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ:  

 

Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
31 �εκεµβρίου 31 �εκεµβρίου  

2014  2013 

Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως    

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 400  2.380 

Έκτακτα κέρδη 262  - 

Λοιπά έσοδα 43  23 

Σύνολα 705  2.403 

 

 

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ�Α / (ΕΞΟ�Α): 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014   2013 

    

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων (Σηµείωση 18) (17)  (38) 

Ζηµιές από πώληση συµµετοχών (25)  - 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (32)  - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (74)  (38) 

    

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (Σηµείωση 14) 1  3 

Έσοδα συµµετοχών 16  3 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 17  6 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (έσοδα/έξοδα) (57)  (32) 
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ�ΩΝ: 

 

Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης, έξοδα έρευνας και ανάπτυξης) 

αναλύονται ως εξής: 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014   2013  

    

Κόστος Μισθοδοσίας  196  225 

Αµοιβές και παροχές τρίτων 120  326 

Φόροι-Τέλη 16  37 

�ιάφορα έξοδα 4  284 

Αποσβέσεις  170  160 

Λοιπές προβλέψεις -  1.385 

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων και αναλωσίµων   31 

Λοιπά έξοδα -  43 

Σύνολο Εξόδων 506  2.491 

 

 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέµονται ως εξής: 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014   2013  

    

Κόστος πωλήσεων 299  1.014 

Έξοδα διάθεσης 20  72 

Έξοδα διοίκησης 187  1.405 

Σύνολο 506  2.491 

 

 

8. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ�ΗΜΑΤΟΣ:  

 

Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 

προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν 

την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος, που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014   2013  

    

Τρέχων φόρος εισοδήµατος -  3 

Φόροι προηγούµενων χρήσεων -  - 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 183  316 

Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήµατος 
που απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

183  319 
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H «ATOMON A.E.»  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. 

 

Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να 

επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην «ATOMON A.E.». Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει 

σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις (€ 33 χιλ.  περίπου) έναντι των πρόσθετων φόρων που 

πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εµπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς 

ελέγχους.  

 

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και του 

ποσού των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του ελληνικού φορολογικού 

συντελεστή στις ζηµιές προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: 

 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014   2013  

Κέρδη προ φόρων εισοδήµατος 668  (619) 

Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (26%)  

174  (161) 

Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων και 
εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 

(357)  536 

Φόροι προηγούµενων χρήσεων -  - 

Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

(183)  (319) 

 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα 

κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου 

οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, 

στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι 

φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που 

ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

 

Η κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης έχει ως εξής: 

 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014  2013  

    

Υπόλοιπο έναρξης 297  614 

Φόρος αποτελεσµάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)] (183)  (317) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 114  297 
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H κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 

χρήσης έχει ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

01/01/2014 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 
  

Κατά την 
31/12/2014 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις      

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (64)  12  (52) 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 

7  (7)  - 

Προσαρµογή βάσει της µεθόδου της τµηµατικής 
περατώσεως 

(60)  60  - 

 (117)  65  (52) 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις      

�ιενέργεια προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων 413  (248)  165 

Προσαρµογή αξίας επενδύσεων -  -  - 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

1  -  1 

Φορολογικές ζηµίες που θα αναγνωρισθούν 
φορολογικά σε επόµενες χρήσεις 

-  -  - 

 414     

      

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
στον Ισολογισµό 

297  (183)  114 

 

 

 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης: 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες 

Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά 

από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 

3190/1955 αντίστοιχα, 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 

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 το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του 

ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών 

θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο 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. 
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Ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τη χρήση 2013 διενεργήθηκε από τον νόµιµο ελεγκτή 

της χωρίς να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τη χρήση 2014 ήδη διενεργείται από τον νόµιµο 

ελεγκτή της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η �ιοίκηση της Εταιρείας δεν 

αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα 

στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις µε βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη 

φορολογική βάση και υπολογίζονται µε εφαρµογή των θεσπισµένων φορολογικών 

συντελεστών. 

 

9. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής: 

 Οικόπεδα 
Κτίρια και 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Σύνολο 
Ενσώµατων 

Παγίων 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ            

Υπόλοιπο 1 Ιαν 2014 151 102 1.105 1.181 84 2.623 

Αγορές -      

Πωλήσεις/�ιαγραφές (151)      

Υπόλοιπο 31 �εκ 2014 -      

        

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ       

Αποσβέσεις έως 1 Ιαν 2014 - (9) (1.037) (534) (84) (1.664) 

Αποσβέσεις -      

Πωλήσεις /�ιαγραφές -      

Σύνολο Αποσβέσεων 31 
�εκ 2014 

-      

             

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ            

Αναπόσβεστη Αξία 31 
�εκεµβρίου 2013 

151 93 68 647 - 959 

Αναπόσβεστη Αξία 31 
�εκεµβρίου 2014 

-     539 
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10. �ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 

 

Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση απεικονίζονται στην αξία κτήσεώς τους, αποµειούµενη, 

στο βαθµό που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της 

περιόδου εντός της οποίας συντελείται η αποµείωση. Το ποσό αφορά επενδύσεις σε µετοχές 

εταιρειών µη εισηγµένων στο Χ.Α. 

 

 

11. ΕΠΕΝ�ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ: 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ιδιόκτητα γήπεδα οικόπεδα και κτίρια τα οποία  έχουν 

αποκτηθεί µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη ενοικίων και την αύξηση της 

εµπορικής αξίας αυτών. Η κίνηση των ακινήτων για επένδυση εντός της χρήσεως έχει ως 

ακολούθως: 

 

 

 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης  

Σύνολο κατά την 1/1/2013 1.033 

Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-31/12/2013 - 

Αποτίµηση στην εύλογη αξία  - 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 1.033 

Μεταφορά από ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα 254 

Αποτίµηση στην εύλογη αξία  - 

Σύνολο κατά την 31/12/2014 1.287 

 

 

 

12. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, κατά την 31η �εκεµβρίου 2014, αντιπροσωπεύουν δοσµένες 

εγγυήσεις, ύψους € 10 χιλ. (31 �εκεµβρίου 2013: € 10 χιλ.). 
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13. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014  2013  

    

Πελάτες 1.462  861 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις επιχειρήσεων 
συµµετοχικού ενδιαφέροντος 

536  525 

Χρεώστες διάφοροι 1.182  1.981 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και 
πιστώσεων 

63  38 

Προβλέψεις (1.979)  (3.071) 

Σύνολο προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων  1.264  334 

 

Η ενηλικίωση υπολοίπων των πελατών και λοιπών απαιτήσεων της 31.12.2014 έχει ως 

ακολούθως: 

 

 Κατά την 31/12/2014   Κατά την 31/12/2013 

    

Άµεσα καταβλητέα 12  6 

Από 2 έως 6 µήνες 545  127 

Από 7 έως 12 µήνες 667  183 

Πέραν του 1 έτους 40  18 

 1.264  334 

 

 

14. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ �ΙΑΘΕΣΙΜΑ:  

 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014   2013  

    

Ταµείο  2  10 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 151  201 

Σύνολο 153  211 

 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία 

επιτόκια τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε τράπεζες 

λογιστικοποιήθηκαν µε την µέθοδο του δεδουλευµένου και ανήλθαν κατά την 31η �εκεµβρίου 

2014 σε € 1 (31η �εκεµβρίου 2013: € 3) και περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στις 

συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων (Σηµείωση 6). 
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15.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.020.900 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 2,00 εκάστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν 

διαφοροποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι την ηµεροµηνία 

έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της κλειόµενης χρήσεως. 

 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2014, οι µέτοχοι µε ποσοστό 

συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 

 

Μέτοχος Αριθµός Μετοχών  % Συµµετοχής την 31/12/2014 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 1.697.556 84,0% 

ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 317.814 15,7% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ < 2% 

5.530 0,3% 

Σύνολο 2.020.900 100,0% 

 

Κατά την 31/12/2014 δεν υπήρχαν µέλη της  �ιοίκησης της Εταιρείας που να κατέχουν µετοχές 

της. 

 

 

 

 

 

16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:  

 

Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 

 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014   2013  

Τακτικό Αποθεµατικό 118  118 

Ειδικά Αποθεµατικά 9  9 

Έκτακτα Αποθεµατικά 555  555 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων νόµων 

5  145 

Σύνολο 687  827 

 

Τακτικό Αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την ελληνική εταιρική νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις 

υποχρεούνται να µεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό 

απεικονίζεται στα βιβλία τους, σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρι το αποθεµατικό αυτό να ανέλθει 
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στο ένα τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν δύναται να 

διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

Ειδικά Αποθεµατικά: Σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις µπορούν 

να διατηρούν ειδικά αποθεµατικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των µετόχων 

τους στην ετήσια γενική συνέλευση, ή εάν απαιτείται από το Καταστατικό. Το ειδικό 

αποθεµατικό έχει δηµιουργηθεί από µη διανεµηµένα κέρδη µετά φόρων των προηγουµένων 

χρήσεων.  

 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά 

αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί µε 15% 

στην πηγή τους. Το συγκεκριµένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία µπορούν να σχηµατιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα 

αποθεµατικά. Με βάση την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, αυτό το αποθεµατικό εξαιρείται 

του φόρου εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η Εταιρεία 

δεν προτίθεται να διανείµει το συγκεκριµένο αποθεµατικό και εποµένως δεν έχει προβεί στον 

υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση 

διανοµής του αποθεµατικού.  

 

 

17. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 

 

Σύµφωνα µε την ελληνική εταιρική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να 

διανέµουν σε µετρητά, κάθε έτος στους µετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών 

κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και ορισµένων κερδών από την 

εκποίηση µετοχών που περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω 

διατάξεις δεν εφαρµόζονται, αν η Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 

65% αποφασίσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµόµενο µέρισµα µεταφέρεται στα 

βιβλία της ανώνυµης εταιρείας σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση. Το 

αποθεµατικό αυτό υποχρεούται η ανώνυµη εταιρεία, εντός τετραετίας από το χρόνο 

σχηµατισµού του να το κεφαλαιοποιήσει, µε έκδοση νέων µετοχών που παραδίδει δωρεάν στους 

δικαιούχους. (παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν 

εφαρµόζονται, εφόσον το αποφασίσει η γενική συνέλευση µε πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να 

πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής: 

(α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρείας, όπως 

εµφανίζεται στον ισολογισµό µετά από αυτή την διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια 

κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών. 
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(β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 

εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το 

υπόλοιπο κερδών εις νέο. 

 

�εν καταβλήθηκαν µερίσµατα για τις χρήσεις που έληξαν την 31η �εκεµβρίου 2014 και 31η 

�εκεµβρίου 2013.  

 

 

18. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ �ΑΝΕΙΑ: 

 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται το σύνολο του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας 

κατά την 31 �εκεµβρίου 2014 και 2013.  

 
 

31 �εκεµβρίου 

 2014   2013  

    

Όριο χρηµατοδότησης 8.000  8.000 

Μη χρησιµοποιηθέν όριο 6.188  6.164 

Χρησιµοποιηθέν όριο 1.812  1.836 

 

Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των δανείων της εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 

�εκεµβρίου 2014 και 2013 ανήλθαν σε € 17 και € 38 αντίστοιχα. (Σηµείωση 6).  

 

 

19. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Οι δεδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 31 �εκεµβρίου  31 �εκεµβρίου  

 2014   2013  

    

Προµηθευτές 137  153 

Προκαταβολές πελατών 309  309 

Φόροι - Τέλη -  33 

Πιστωτές διάφοροι 198  90 

Σύνολο 644  585 
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20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

 

α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται µε ένα από τα διάφορα 

υποστηριγµένα από το ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταµεία. Κάθε υπάλληλος 

απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, µαζί µε την 

επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την συνταξιοδότηση, το ταµείο είναι 

αρµόδιο για την πληρωµή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει 

καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να πληρώσει µελλοντικές παροχές στο πλαίσιο 

αυτού του σχεδίου.  

 

β) Αποζηµιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι 

υπάλληλοι και οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή 

αποχώρησης µε ποσό πληρωµής που υπολογίζεται βάσει την αµοιβή του υπαλλήλου ή του 

εργαζοµένου, την προϋπηρεσία και τον τρόπο της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση 

ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε 

αιτία δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης είναι ίση µε το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς 

αιτία. Στην Ελλάδα σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν 

χρηµατοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε 

κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές 

παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι 

αυτής της υποχρέωσης. 

 

Η κίνηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως εξής: 

 

 31/12/2014  31/12/2013 

    

Παρούσα αξία υποχρέωσης 1  3 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 1  1 

Παροχές που καταβλήθηκαν -  (3) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην έναρξη της περιόδου 6  5 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 8  6 

 

21. ΣΥΝ�Ε�ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: 

 

Οι κάτωθι εταιρείες συναλλάσσονται µε λήψη ή παροχή υπηρεσιών κατά την συνήθη 

δραστηριότητα τους και θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη. 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε τα συνδεδεµένα µέρη 

αναφέρονται παρακάτω: 
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 Κατά τη χρήση 1/1-31/12/2014  Κατά τη χρήση 31/12/2014 

Συνδεδεµένα πρόσωπα 
Έσοδα από 

συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

Έξοδα προς 
συνδεδεµένα 

πρόσωπα 
 

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα      

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 4 4  476 13 

Β & Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. - -  1 - 

ΒΙΟΜΗΚ - -  20 - 

Β&Τ1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - -  33 - 

Σύνολο 4 4  530 13 

 

Κατά την χρήση 2014 οι αµοιβές σε �ιευθυντικά Στελέχη και µέλη του �Σ ανήλθαν σε € 0. Κατά 

την 31/12/2014 οι απαιτήσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της �ιοίκησης και �ιευθυντικά 

Στελέχη ανέρχονταν σε € 0 και υποχρεώσεις σε € 6.  

 

 

22. �ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ�ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

22.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

�εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

22.2 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της. Η Εταιρεία κατά την πρώτη της 

διαχειριστική χρήση δεν διενήργησε εκτίµηση των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων που 

πιθανολογείται ότι θα προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης φορολογικά 

χρήσης από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. 

 

 

23. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: 

 

Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στους συνηµµένους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, 

τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προµηθευτές, και τις λοιπές 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της 

βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών µέσων. Οι εύλογες αξίες των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα για πώληση και των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων που διακρατούνται για εµπορικούς σκοπούς, απεικονίζονται στους συνηµµένους 

ισολογισµούς. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της µη 

εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους αντισυµβαλλόµενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η 
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καταχωρηµένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στους συνηµµένους ισολογισµούς. 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε µεµονωµένους 

αντισυµβαλλόµενους. 

 

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν διατηρεί σηµαντικά υπόλοιπα σε ξένο νόµισµα και 

έτσι δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.   

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

(εκτός των χρηµατοδοτικών µισθώσεων που αναλύονται πιο πάνω) την 31η �εκεµβρίου 2014 

που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις σε µη προεξοφληµένες τιµές. 

 

Ποσά  31/12/2014 

 Λιγότερο 

από 6 

µήνες 

 
6-12 

µήνες 
 1 µε 5 έτη  >5 έτη  Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 

 
38  359  221  26  644 

Σύνολο  38  359  221  26  644 

 

 

24. �ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ �ΙΑΦΟΡΕΣ – �ΙΑΙΤΗΣΙΕΣ: 

 

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και νοµικές διαδικασίες στα πλαίσια της 

κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρίας εκτιµούν 

ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένονται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές 

επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας.  

 

25. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

 

�εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης �εκεµβρίου 2014 που να επηρεάζουν 

την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας ή να απαιτούσαν γνωστοποίηση στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

 
Βασίλειος Κατσάνης �ηµήτριος Κορδαλής Ηλίας Τσιγαρίδας 
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