
ΕΛΒΕ  Α.B.E.Ε. 
 

 

 

 

 

                                                                               

ΔΛΒΔ A.B.E.E. 

ΑΡ. ΓΔΜΖ  20512830000 

(πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ.   15832/06/Β/87/32) 

Έδξα :  Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο  Σ.Κ. 640 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  

ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο  ρξήζεσο 2016 

 (  1 Ηαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2016  ) 

ζύκθσλα κε ηα  Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο  

Αλαθνξάο 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

(ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016) 

 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην  λ. 3556/2007 θαη ηηο επ‟ απηνχ 

εθδνζείζεο Απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο  θαη πεξηιακβάλεη : 

 

 Σηο δειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ  ηνπ Γ.. , 

 Σελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 Σελ Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή , 

 Σηο Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , 

  Σηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , 

  Σηο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 Ν. 3401/2005 . 

 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ 

εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΛΒΔ ΑΒΔΔ ζηηο  27 Απξηιίνπ 2017 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί 

κε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο, ζηε δηεχζπλζε  www.elvesa.gr . 

 

Γηα ηελ εηαηξία ΔΛΒΔ ΑΒΔΔ 

 

 

Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

& Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

http://www.elvesa.gr/
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

 Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ   

 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

 Έθζεζε  Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή  

 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

-      Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο  

-     Καηάζηαζε  πλνιηθψλ Δζφδσλ    

-     Καηάζηαζε κεηαβνιψλ  Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  

-     Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ  

 εκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  

   1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

   2. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί  ν φκηινο  

   3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ-Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ          

   4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο  

   5. Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα  

   6. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  

   7.  Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  

 Πιεξνθνξίεο ηνπ  άξζξνπ 10 ηνπ  Ν. 3401/2005 

 

 

 Γηαζεζηκφηεηα Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  
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                                ΓΖΛΩΔΗ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ  ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

(σύμυωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 τοσ Ν. 3556/2007) 
 
Οη 

1.Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο , Πξφεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζχλσλ χκβνπινο                             

2. Ronald  Barkshire   ,  Αληηπξφεδξνο ηνπ  Γ..                                 

3. Παζράιεο Κηηζηθφπνπινο ,  Μέινο ηνπ Γ..  

 

ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΟΣΗ 

 

α. εμ φζσλ γλσξίδνπκε νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ΔΛΒΔ ΑΒΔΔ γηα 

ηελ πεξίνδν  1/1/2016 – 31/12/2016, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα  

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, 

ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 

3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007. 

 

β. ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3556/2007. 

 

Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο , 27  Απξηιίνπ  2017 

 

 
Οη βεβαηνχληεο 

 
 
Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο                            Ronald  Barkshire                   Παζράιεο Κηηζηθφπνπινο                 
  
 
 
 
        Πξφεδξνο ηνπ Γ..                            Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..                        Μέινο ηνπ Γ.. 
  & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2016-31.12.2016  

 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηηο απνξξένπζεο απφ ηνλ Νφκν απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

θνπφο ηεο Έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ: 

 

 Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ πνξεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ηελ θιεηφκελε ρξήζε. 

 Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2016  θαη ηελ επίδξαζε ηνπο 

ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία  θαη  
  

 Γηα ηηο ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο  πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

κεξψλ. ( ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24) 

 

 ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΖΖ 2016 

  

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  2016, ε 

πνξεία ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. πγθεθξηκέλα: 

Όκηινο : 

Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ  αλήιζαλ ζε  23,3 εθαη. επξψ έλαληη πσιήζεσλ 19,9 εθαη. επξψ ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε ,  παξνπζηάδνληαο αχμεζε 16,77%  ε νπνία  νθείιεηαη : 

- ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ εηνίκσλ ελδπκάησλ ηεο κεηξηθήο θαηά 40,56% 

- ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΛΖΣΩ ΑΔ (εκπφξην εηδψλ κπε κπε , παηδηθψλ εηδψλ 

θηι) θαηά 13,46% θαη 

- ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απφ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαηά 45,58% ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ απφθηεζε ζηε ρξήζε 2016 ησλ 100% ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ :   

α) “ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΩΡΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” ε νπνία 

δηαζέηεη   θσηνβνιηατθνχο  ζηαζκνχο ηζρχνο 1 Mwp, ζηελ ζέζε «Υαζάκπαιε» θαη «Μεξηάδεο» ζηελ πεξηνρή 

Πιαηχθακπνπ  ηνπ λνκνχ Λάξηζαο  ε νπνία ζηε ζπλέρεηα απνξξνθήζεθε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη , 

β)   «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ»   ε νπνία δηαζέηεη   θσηνβνιηατθφ  ζηαζκφ ηζρχνο 

1,70 Mwp, ζηελ ζέζε «Φξαθφβξπζν  ηνπ Γ.Γ ηκφπνπινο» ζηνλ Γήκν Πελείαο  ηνπ λνκνχ Ζιείαο. 

 

Σα κηθηά θέξδε  ηνπ νκίινπ  θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν απμήζεθαλ 16,83%  θαη αλήιζαλ ζε 8,83 εθαη. 

επξψ, έλαληη 7,56 εθ. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ελψ ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο παξέκεηλε ζηα ίδηα 

πεξίπνπ επίπεδα κε  ηελ πεξπζηλή ρξήζε ( 37,86% θαη 37,85% αληίζηνηρα). Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ 

παξαηεξείηαη νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαζφηη φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ην 

πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο παξέκεηλε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε πέξπζη. 

 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε)  πξν θόξσλ  αλήιζαλ ζε 1.064 ρηι. επξψ έλαληη θαζαξψλ 

απνηειεζκάησλ (δεκηψλ) 338  ρηι. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε , ελψ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε)  
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κεηά απφ θφξνπο   ηνπ νκίινπ αλήιζαλ ζε 625 ρηι.  επξψ έλαληη θαζαξψλ απνηειεζκάησλ (δεκηψλ) 52,7 ρηι.  

επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.   

 

Δηαηξεία : 
 

Οη πσιήζεηο  ζηε ρξήζε 2016 αλήιζαλ  ζε 3,27 εθαη. επξψ , έλαληη 2,33 εθ. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε , 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 40,26% γεγνλφο πνπ νθείιεηαη : 

-  ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ εηνίκσλ ελδπκάησλ θαηά 40,56% 

- ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απφ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαηά 39,42% ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ απφθηεζε ζηε ρξήζε 2016 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ απνξξφθεζε ηεο κε  εκεξνκελία 

31/3/2016 ηεο εηαηξείαο  “ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΩΡΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.” ε νπνία 

δηαζέηεη   θσηνβνιηατθνχο  ζηαζκνχο ηζρχνο 1 Mwp, ζηελ ζέζε «Υαζάκπαιε» θαη «Μεξηάδεο» ζηελ πεξηνρή 

Πιαηχθακπνπ  ηνπ λνκνχ Λάξηζαο. 

 

Σα κηθηά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο  ήηαλ θέξδε 1.432 ρηι. επξψ  έλαληη κηθηψλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ) 

1.028 ρηι. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαζφηη ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη ( 43,78% 

θαη 44,09% αληίζηνηρα). 

 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ  ήηαλ θέξδε θαη αλήιζαλ ζε  856 ρηι. επξψ , έλαληη θεξδψλ 172 ρηι. 

επξψ  ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη  νθείιεηαη αθελφο κελ ζηελ αχμεζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ αθεηέξνπ δε ζηελ βειηίσζε ησλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

  

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 
 

 

ηε ζπλέρεηα γηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο 2016, παξνπζηάδνληαη δείθηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ νκίινπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

εηαηξίαο. 

Ο Όκηινο 
   

 
31/12/2016 31/12/2015 

 Α. Γείθηεο εμέιημεο 
   1. Κχθινπ εξγαζηψλ 23.327.670,60 19.976.624,56 16,77% 

2. Κεξδψλ πξν θφξσλ 1.064.389,10 -338.625,46 414,33% 

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο παξνπζηάδνπλ ηε κεηαβνιή  ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ,  ηνπ 
νκίινπ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε , έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

    Β. Γείθηεο απνδφζεσο θαη απνδνηηθφηεηαο 
   1. Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Πσιήζεηο 4,56% -1,70% 

 2. Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο / Πσιήζεηο 2,68% -0,26% 
 Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ην ηειηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα  πξν θαη κεηά απφ θφξνπο ηνπ νκίινπ ζαλ 

πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

    3. Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα θεθάιαηα 5,33% -1,66% 
 Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο  πξν θφξσλ  ηνπ νκίινπ ζαλ πνζνζηφ επί 

ησλ ηδίσλ ηνπ θεθαιαίσλ. 

    4. Μηθηά θέξδε / Πσιήζεηο 37,86% 37,85% 
 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα κηθηά θέξδε ηεο ρξήζεο  ηνπ νκίινπ ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ. 
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    Γ. Γείθηεο Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο 
   Σξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο  / Ίδηα θεθάιαηα 9,49% 2,01% 

 Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη  ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ ζαλ πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ ηνπ 
θεθαιαίσλ 

    Γ. Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 
   1. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / 

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 55,27% 61,61% 
 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη γηα  ηνλ φκηιν ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ . 

  
   2. χλνιν ππνρξεψζεσλ / Ίδηα θεθάιαηα 61,29% 44,37% 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα  ηνπ νκίινπ .  

    3. Δλζψκαηα πάγηα & άυια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία  / Ίδηα θεθάιαηα  64,73% 45,54% 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ παγηνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  ηνπ νκίινπ . 

    4. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  / 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 162,23% 208,07% 

 Ο αλσηέξσ δείθηεο απεηθνλίδεη  ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα  ηνπ νκίινπ .  

    5. EBITDA (Κέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, 
απνζβέζεσλ  / Υξεσζηηθνί ηφθνη 18,15 8,98 

  

 

Ζ Δηαηξεία 
   . 31/12/2016 31/12/2015 

 Α. Γείθηεο εμέιημεο 
   1. Κχθινπ εξγαζηψλ 3.271.112,88 2.332.106,27 40,26% 

2. Κεξδψλ/Εεκηψλ  πξν θφξσλ 856.023,41 172.923,85 395,03% 

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο παξνπζηάδνπλ ηε κεηαβνιή (κείσζε) ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ πξν 
θφξσλ,  ηεο εηαηξίαο ζηελ θιεηφκελε ρξήζε , έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο . 

    Β. Γείθηεο απνδφζεσο θαη απνδνηηθφηεηαο 
   1. Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Πσιήζεηο 26,17% 7,41% 

 2. Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο / 
Πσιήζεηο 16,02% 17,79% 

 Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ην ηειηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα  πξν θαη κεηά απφ θφξνπο ηεο εηαηξείαο 
ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

    3. Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα θεθάιαηα 4,87% 0,97% 
 Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο  πξν θφξσλ  ηεο εηαηξείαο ζαλ 

πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ ηεο θεθαιαίσλ. 

    4. Μηθηά θέξδε / Πσιήζεηο 43,78% 44,09% 
 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα κηθηά θέξδε ηεο ρξήζεο  ηεο εηαηξείαο ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

    Γ. Γείθηεο Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο 
   Σξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο  / Ίδηα θεθάιαηα 1,99% 0,00% 

 Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη  ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηεο  εηαηξείαο ζαλ πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ 
ηεο θεθαιαίσλ 
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Γ. Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 
   1. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / 

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 42,85% 55,43% 
 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη γηα  ηελ εηαηξεία ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ . 

  
   2. χλνιν ππνρξεψζεσλ / Ίδηα θεθάιαηα 11,23% 6,35% 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα  ηεο εηαηξείαο .  

    3. Δλζψκαηα πάγηα & άυια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία  / Ίδηα θεθάιαηα  40,68% 33,05% 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ παγηνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  ηεο εηαηξείαο . 

    4. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  / 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 502,42% 949,62% 

 Ο αλσηέξσ δείθηεο απεηθνλίδεη  ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα  ηεο εηαηξείαο .  

    5. EBITDA (Κέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, 
απνζβέζεσλ  / Υξεσζηηθνί ηφθνη 31,98 25,48 

  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΖΜΑΝΣΗΚΩΝ ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ 2016 

 

α) Ζ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο  30  Μαίνπ 2016 απνθάζηζε κεηαμχ 

ησλ άιισλ  :  

 

-   ηελ  έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ έθζεζε ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή  γηα ηελ ρξήζε  1/1-31/12/2015 ζε εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε. 

-   ηελ  απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ ειεγθηή απφ θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 2015. 

-   ηελ  εθινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο .Ο.Λ. ΑΔ – Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο  γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2016. 

 -  ηελ εθινγή λέαο επηηξνπήο ειέγρνπ  ( Άγγεινο Σζαηζνχιεο - Διέλε ακαξά - Φσηεηλή Παπαδεκεηξίνπ) 

-    ηελ  κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ κε ζπλέλσζε (reverse split) 4 παιαηψλ κεηνρψλ γηα θάζε λέα 

κεηνρή, ήηνη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ 13.230.000 ζε 3.307.500 κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,30 επξψ ζε 1,20 επξψ θαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.  

 - ηελ  κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  θαηά ην πνζφ ησλ επξψ 793.800 κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο 

κεηφρνπο 0,24 επξψ αλά κεηνρή, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 1,20 επξψ ζε 0,96 επξψ 

θαη  ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.  

 β) Σελ 8/1/2016 έγηλε  εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο “ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΩΡΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.” ε νπνία δηαζέηεη   θσηνβνιηατθνχο  ζηαζκνχο ηζρχνο 1 Mwp, ζηελ ζέζε 

«Υαζάκπαιε» θαη «Μεξηάδεο» ζηελ πεξηνρή Πιαηχθακπνπ  ηνπ λνκνχ Λάξηζαο έλαληη ηηκήκαηνο € 508.320 . 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

γ) Σελ 12/2/2016 απνθαζίζζεθε ε θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

απνθάζηζε ε  Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο (100%) κε ηελ επσλπκία   “ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΩΡΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.” πνζνχ επξψ 1.245.000 . Ζ ελ ιφγσ αχμεζε 

απνθαζίζηεθε γηα ηελ απνπιεξσκή δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο . 

δ) ηελ απφ 29/3/2016 ζπλεδξίαζε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απνθαζίζηεθε, ε έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΩΡΔΤΖ 

ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.»κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Δ..Ζ.Δ ΑΔ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Ν 2190/1920 θαη ηνπ Ν.2166/1993.  Ωο εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ νξίζηεθε ε 31-03-

2016.  

 

ε) Σελ 14/12/2016 θαηαρσξήζεθε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν ε κε θσδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 855248, ε 

κε αξηζκφ 132570/13-12-2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο “ΔΛΒΔ Α.Δ.” θαη ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο “ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΩΡΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΑΣΑΗΡΔΗΑ.” κε αξηζκφ ΓΔΜΖ 009475901000, κε 

απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο εηαηξίαο απφ ηελ πξψηε, ζχκθσλα κε ηηο απφ 29-03-206,  30-09-2016  θαη 26-11-

2016 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο απνξξνθψζαο ΑΔ, θαη ηηο απφ 29-03-2016,30-09-2016 θαη 

26-11-2016 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο απνξξνθνχκελεο ΑΔ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68-78 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν.2166/1993 θαη ηελ ππ' αξηζκφ 11.254/08-12-2016 πξάμε ηεο 

πκβνιαηνγξάθνπ Καβάιαο ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΝΣΑΕΖ ζπδχγνπ Γεσξγίνπ ΒΛΑΥΟΤ. 

ζη)  Σελ 22/11/2016 έγηλε  εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ»   ε νπνία δηαζέηεη   θσηνβνιηατθφ  ζηαζκφ ηζρχνο 1,70 Mwp, ζηελ ζέζε 

«Φξαθφβξπζν  ηνπ Γ.Γ ηκφπνπινο» ζηνλ Γήκν Πελείαο  ηνπ λνκνχ Ζιείαο έλαληη ηηκήκαηνο € 1.519.800 

επξψ. 

δ) ηελ απφ 24/11/2016 ζπλεδξίαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απνθαζίζηεθε, ε έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ  ΠΖΝΔΗΑ 1 

ΑΝΩΝΤΜΖ  ΔΣΑΗΡΗΑ .» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ  ΠΖΝΔΗΑ 1 Α.Δ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Ν 2190/1920 θαη ηνπ Ν.2166/1993.  Ωο εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ νξίζηεθε ε 31/12/2016.  

   

 ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ  ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΤΣΩΝ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ , πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη 

θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Ο φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 

 

α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ γίλνληαη είηε ιηαληθψο ,   νη νπνίεο δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ή κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ κε ζρεδφλ κεδεληθφ θίλδπλν απσιεηψλ, είηε ρνλδξηθψο,  κε ρνξήγεζε ζρεηηθήο πίζησζεο (ζε αλνηθηφ 

ινγαξηαζκφ ή κε ηε ιήςε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ). 

Έηζη, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ νκίινπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο θαη 

απφ ην εχξνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηηκά φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ Οκίινπ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη θαηαλεκεκέλνο 

ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαλέλαο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ δελ μεπέξαζε κέζα ζην 2016 ζε 

πσιήζεηο ην 10% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο επίζεο θαη θαλέλαο πειάηεο ηνπ δελ είρε ππφινηπν θαηά 

ηελ 31.12.2016 πνπ λα μεπεξλνχζε ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νκίινπ. 

Δμ‟ άιινπ, ζηα πιαίζηα ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ, δηεξεπλάηαη ζε κφληκε βάζε ε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε ελ γέλεη νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά θάζε λένπ πειάηε θαη επηθαηξνπνηνχληαη ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ παιαηψλ πειαηψλ, δεδνκέλα κε βάζε ηα νπνία θαζνξίδνληαη αλάινγα θαη κε ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο  ηεο αγνξάο, ηα πηζησηηθά φξηα, νη φξνη πσιήζεσλ, εηζπξάμεσλ, νη απαηηνχκελεο 

εγγπήζεηο θ.α.. 

 

β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηνπ νκίινπ λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαηά ηε ιήμε ηνπο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ηνπ νκίινπ βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, ηφζν 

ιφγσ ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ φζν θαη ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ ηξαπεδηθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ. 
 

γ) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Με εμαίξεζε ηηο θαηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκνχο  πξνζεζκίαο ζηηο ηξάπεδεο, ν φκηινο δελ έρεη άιια ηνθνθφξα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπλεπψο ν θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πεξηνξίδεηαη ζε 

απηέο ηηο θαηαζέζεηο. Σα δάλεηα ηνπ νκίινπ , έρνπλ ζπλαθζεί κε κεηαβιεηφ επηηφθην θαη σο εθ ηνχηνπ 

ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. Ο φκηινο δελ θάλεη ρξήζε 

παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ επηηνθίνπ. 
 

(δ) Κίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο 

Ο Όκηινο έρεη  ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα θαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ζε νκφινγα θαη 

ακνηβαία θεθάιαηα ζε μέλν λφκηζκα θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ο φκηινο δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

ζπλαιιάγκαηνο.     

 

ε) Κίλδπλνη απφ ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ Διιάδα 

ηηο 28.06.2015, κε  Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, νη Διιεληθέο Σξάπεδεο ηέζεθαλ ζε αξγία ελψ 

ηαπηφρξνλα, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,  επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηηο κεηαθηλήζεηο θεθαιαίσλ. Ζ 

ηξαπεδηθή αξγία έιεμε ζηηο 20.07.2015 ελψ νη έιεγρνη θεθαιαίσλ παξακέλνπλ ζε ηζρχ.  

Οη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε ην 2017 

θαη θαηά ζπλέπεηα λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ. Οη θίλδπλνη απφ ηελ έθζεζε ηνπ 

Οκίινπ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο 

Ο Όκηινο δηαηεξεί ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ ζε δηεζλείο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο επίζεο θαη  επαξθή 

ηακεηαθά δηαζέζηκα.  

 Κίλδπλνη Πσιήζεσλ 

 

Δηαηξεία 

Οη πσιήζεηο ελδπκάησλ θαη ζπλαθψλ πξνηφλησλ ζην εζσηεξηθφ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 59% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο  κε 31.12.2016, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ηηο εμειίμεηο .  
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Οη πσιήζεηο εζσηεξηθνχ απφ ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 25,86% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο κε 31.12.2016 θαζψο θαη νη εμαγσγέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 15,14% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο κε 31.12.2016, δελ αλακέλεηαη λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. 

 

Όκηινο 

Οη πσιήζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΄ΛΖΣΩ ΑΔ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 85,8% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηνπ 

νκίινπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ηηο εμειίμεηο 

 Κίλδπλνη Απαηηήζεσλ απφ Πειάηεο 

Γεδνκέλνπ φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο σο άλσ ζπγαηξηθήο  πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 85,8% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ είλαη ηδίξνο ιηαληθήο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ρνλδξηθήο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, επνκέλσο κία επηδείλσζε ζηηο εκέξεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ρνλδξηθήο δε 

ζα επεξεάζεη ηδηαίηεξα ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ. 

 Κίλδπλνη Αγνξψλ/Τπνρξεψζεσλ 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηνπο ειέγρνπο 

θεθαιαίνπ θαζψο νη αγνξέο αγαζψλ θαηά  κεγάιν  κέξνο ηνπο θαιχπηνληαη απφ ην εζσηεξηθφ.  

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΑΠΟΓΟΖ (“ΔΓΜΑ”)  
 

 
Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί Δλαιιαθηηθνχο Γείθηεο Μέηξεζεο Απφδνζεο («ΔΓΜΑ”) ζηα πιαίζηα ιήςεο 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ. Απηνί νη ΔΓΜΑ 

εμππεξεηνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο. 

Οη ελαιιαθηηθνί δείθηεο (ΔΓΜΑ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πάληα ζε ζπλδηαζκφ κε ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηνχλ απηά. 

 

«Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ »:  

 

Ο Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο απηφ σο ηα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ πξνζαξκνζκέλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα. 
 

 

Ο όκηινο Ζ Δηαηξεία 

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

Κέξδε / Εεκίεο  πξν θφξσλ 1.064.389,10 -338.625,46 856.023,41 172.923,85 

Έζνδα Δπελδχζεσλ -98.723,49 370.067,79 -98.677,15 204.514,52 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 106.127,00 96.929,34 34.310,33 24.641,98 

 
1.071.792,61 128.371,67 791.656,59 402.080,35 

 

 

«Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ»:  

 

Ο Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο «EBITDA Οκίινπ» σο ηα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ πξνζαξκνζκέλα γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα, γηα ζπλνιηθέο απνζβέζεηο (ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) θαη εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο εηδηθψλ θνλδπιίσλ φπσο ηα έζνδα απφ ηελ 

πψιεζε παγίνπ εμνπιηζκνχ ηεο. 
 

 

 

Ο όκηινο Ζ Δηαηξεία 

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

Κέξδε / Εεκίεο  πξν θφξσλ 1.064.389,10 -338.625,46 856.023,41 172.923,85 

Απνζβέζεηο παγίσλ 
ζηνηρείσλ 

854.044,90 742.365,38 305.724,94 225.761,71 

Έζνδα Δπελδχζεσλ -98.723,49 370.067,79 -98.677,15 204.514,52 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 106.127,00 96.929,34 34.310,33 24.641,98 

EBITDA 1.925.837,51 870.737,05 1.097.381,53 627.842,06 

 
 
 «ρέζε Καζαξνύ ρξένπο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα». Ο Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο απηφ σο ηηο ζπλνιηθέο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο (καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα), αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηζνδχλακσλ σο πνζνζηφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ. Ο δείθηεο απηφο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηελ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ λα αμηνινγήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηελ δπλαηφηεηα κφριεπζεο.   

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 882.010,00 0,00 0,00 0,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 1.012.217,29 410.426,19 350.040,50 667,31 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα -2.047.735,79 -2.375.722,35 -545.278,42 -1.447.394,73 

Καζαξφ ρξένο -153.508,50 -1.965.296,16 -195.237,92 -1.446.727,42 

     
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 19.952.337,59 20.411.198,40 17.595.146,28 17.805.902,30 

     ρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ίδηα 
θεθάιαηα -0,008 -0,096 -0,011 -0,081 

 

 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ  

 

Σν αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ην 2016 ζπλερίδεηαη θαη ην 2017. Σνχην έρεη ζαλ απνηέιεζκα , 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη δελ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο γηα ην πφηε ζα επαλέιζεη ε νηθνλνκία ζε ηξνρηά 

αλάπηπμεο , ηφζν ν φκηινο φζν θαη ε εηαηξεία λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηελ πνξεία ησλ πσιήζεσλ 

ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο γηα ην 2017.  
 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, δελ ζπλέβε 

θάπνην άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε επί ηεο πνξείαο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ. 

 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΩΝ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ πξνηείλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο 

ρξήζεο 2016.  
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ην Γ.Λ.Π. 24 λννχληαη, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ή/θαη Γηνίθεζε κε ηελ εηαηξεία, ζπγγελείο κε απηήλ εηαηξείεο, θαζψο επίζεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηα Γηνηθεηηθά ηειέρε ηεο εηαηξείαο.  

 

Οη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2016  έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 

i) πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπγαηξηθέο , ζπγγελείο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηεο γηα 

ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2016 . 
 

Κακηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ε ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 

Γελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 31/12/2016. 

 ii)  πλαιιαγέο κε κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ινηπά ζηειέρε ηνπ νκίινπ 

Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

- Οη θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίδν 1/1-

31/12/2016 θαη 1/1-31/12/2015 αλέξρνληαη ζην πνζφ επξψ 14.400,00  θαη  επξψ 13.911,57  αληίζηνηρα.  

Οη  ππνρξεψζεηο ηεο κεηξηθήο  , απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο , ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο  θαηά 

ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 αλεξρφηαλ ζην πνζφ επξψ 0,00 θαη 1.790,51 αληίζηνηρα. 

- Ζ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2015 

απνθάζηζε κε ςήθνπο 9.486.143 , ήηνη πακςεθεί , ηελ θαηαβνιή ακνηβήο πνζνχ επξψ 300.000 απφ ηα θέξδε 

ηεο ρξήζεο 2014 ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Σειέκαρν 

Κηηζηθφπνπιν. 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2015 απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο αλέξρνληαλ ζην πνζφ επξψ 

6.136,68. 

- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ  ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  ηνπ νκίινπ  ηφζν ζηελ  

πεξίνδν 1/1-31/12/2016 φζν  θαη ζηελ 1/1-31/12/2015  αλήιζαλ   ζην πνζφ ησλ επξψ 251.500,00  επξψ   . 

Γελ ππήξραλ  ππνρξεψζεηο ησλ ελ ιφγσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ , απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο , ζηα κέιε ησλ 

Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015. 

Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ηνπο 
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ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

(ε παξνύζα δήισζε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη 

απνηειεί κέξνο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γ ηεο Δηαηξείαο) 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

1. Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

1.1 Γλσζηνπνίεζε νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

1.2 Απνθιίζεηο απφ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιφγεζε απηψλ. Δηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα πνπ δελ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία θαη εμήγεζε ησλ ιφγσλ ηεο κε εθαξκνγήο. 

1.3 Πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ 

ηνπ λφκνπ 

2. Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

2.1 χλζεζε θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

2.2 Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

2.3 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

3. Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 

3.1 Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη βαζηθέο εμνπζίεο απηήο 

3.2 Γηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ηξφπνο άζθεζήο ηνπο 

4. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

4.1 Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

4.2 Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ) 

5. Λνηπά δηαρεηξηζηηθά, επνπηηθά όξγαλα ή επηηξνπέο ηεο Δηαηξείαο 

6. Πξόζζεηα πιεξνθνξηθά ζηνηρεία 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ο φξνο «εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη. Ζ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αξζξψλεηαη σο έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπο κεηφρνπο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπληζηά ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο 

πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο, πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ 

θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ 

αλσηέξσ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ θαη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ πξνψζεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ε απμεκέλε δηαθάλεηα πνπ πξνάγεη έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη 

ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ. 

 1. Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

1.1 Γλσζηνπνίεζε νηθεηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ηελ Διιάδα ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο 

ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ φπσο ν λ. 3016/2002 πνπ επηβάιιεη ηελ ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη 
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αλεμάξηεησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηελ ζέζπηζε θαη ηελ ιεηηνπξγία κνλάδαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ θαη άιια πην πξφζθαηα 

λνκνζεηήκαηα ελζσκάησζαλ ζην ειιεληθφ δίθαην ηηο επξσπατθέο νδεγίεο εηαηξηθνχ δηθαίνπ, 

δεκηνπξγψληαο λένπο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ν λ. 3693/2008 πνπ επηβάιιεη ηελ ζχζηαζε 

επηηξνπψλ ειέγρνπ θαζψο θαη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε κίαο εηαηξείαο θαη ν λ. 3884/2010 πνπ αθνξά ζε δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη 

πξφζζεηεο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο κίαο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο. Σέινο ν πιένλ πξφζθαηνο λφκνο 3873/2010 ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

ηελ ππΓ αξηζ. 2006/46/EC Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιεηηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ σο 

ππελζχκηζε ηεο αλάγθεο ζέζπηζεο Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη απνηειψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ 

ζεκέιην ιίζν ηνπ. 

Ζ Δηαηξεία καο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο επηηαγέο θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ 

αλαθεξνκέλσλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ (ηδίσο θ. λ. 2190/1920, 3016/2002 θαη 3693/2008) θαη έρεη απνθαζίζεη 

απηνβνχισο λα εθαξκφδεη ηνλ  απνδεθηφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.). Ο Κψδηθαο απηφο βξίζθεηαη δηαζέζηκνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΒ, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf 

Σν ζρεηηθφ ηππηθφ θείκελν ηνπ Κψδηθα, φπσο απηφ νξηζηηθνπνηεζεί ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δηαηξείαο (www.elvesa.gr) θαη πξνο ηνχην ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δηαηξείαο, ελψ κέρξη ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν ε παξαπνκπή ζα ιακβάλεη ρψξα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΒ. 

 

1.2 Απνθιίζεηο από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιόγεζε απηώλ. Δηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Κώδηθα πνπ δελ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία θαη εμήγεζε ησλ ιόγσλ ηεο κε εθαξκνγήο 

Ζ Δηαηξεία βεβαηψλεη κε ηελ παξνχζα δήισζε φηη εθαξκφδεη πηζηά θαη απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο (θ.λ. 2190/1920, λ. 3016/2002 θαη λ.3693/2008) νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί νπνηνζδήπνηε Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, εθαξκνδφκελνο απφ 

Δηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά. 

Οη ελ ιφγσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ σο άλσ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΒ) ζηνλ 

νπνίν ε Δηαηξεία ππάγεηαη , πιελ φκσο ν ελ ιφγσ Κψδηθαο πεξηέρεη θαη κηα ζεηξά απφ επηπιένλ (ησλ 

ειαρίζησλ απαηηήζεσλ) εηδηθέο πξαθηηθέο θαη αξρέο.  ε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ πξφζζεηεο πξαθηηθέο θαη αξρέο 

πθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή νξηζκέλεο απνθιίζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηπηψζεσο ηεο κε εθαξκνγήο) , γηα ηηο νπνίεο απνθιίζεηο αθνινπζεί ζχληνκε αλάιπζε θαζψο θαη 

επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ απηέο . 

Το Γιοικητικό Σσμβούλιο και τα μέλη τοσ 

Η. Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

- ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη πξνβεί ζηελ ζχζηαζε μερσξηζηήο επηηξνπήο, ε νπνία πξνΐζηαηαη ζηε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην Γ θαη πξνεηνηκάδεη πξνηάζεηο πξνο ην Γ φζνλ 

αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ησλ βαζηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ, δεδνκέλνπ φηη ε πνιηηηθή 

ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο απηέο είλαη ζηαζεξή θαη δηακνξθσκέλε 

ΗΗ. Μέγεζνο θαη ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

- ην Γ..  απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα έρεη ηξία (3) εθηειεζηηθά  

θαη  ηέζζεξα  (4) κε εθηειεζηηθά κέιε, θαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζνξξνπία έρεη δηαζθαιηζζεί ζηελ δηάξθεηα 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
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φισλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ε απνηειεζκαηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ . 

ΗΗΗ. Ρόινο θαη απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

- δελ ζεζπίδεηαη ξεηή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη  ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, 

νχηε θξίλεηαη ζθφπηκε ελφςεη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ε δεκηνπξγία ηεο 

δηάθξηζεο απηήο . 

- ην Γ δελ δηνξίδεη αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν πξνεξρφκελν απφ ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ, αιιά εθηειεζηηθφ 

Αληηπξφεδξν. 

IV. Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

- ην Γ δελ έρεη πηνζεηήζεη σο κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Δηαηξείαο, πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ θαη ζηελ Δηαηξεία, θαζψο νη ελ ιφγσ πνιηηηθέο δελ έρνπλ 

αθφκε δηακνξθσζεί 

- δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε αλαιπηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκαληηθψλ κε εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε εηαηξείεο θαη κε θεξδνζθνπηθά 

ηδξχκαηα) πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ 

V. Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

- ε κέγηζηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ δελ είλαη ηεηξαεηήο, αιιά πεληαεηήο ψζηε λα κελ ππάξρεη ε αλάγθε 

εθινγήο λένπ Γ ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθά δηαζηήκαηα , γεγνλφο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε κε 

επηπιένλ δηαηππψζεηο (λνκηκνπνίεζεο ελψπηνλ ηξίησλ θιπ) 

- δελ πθίζηαηαη επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ γηα ην Γ , θαζψο ιφγσ ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο ε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή δελ αμηνινγείηαη σο απαξαίηεηε θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή . 

VI. Λεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

- δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ, θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο αμηνινγνχληαη σο επαξθείο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γ 

- ην Γ ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ πηνζεηεί εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 12κελν πξφγξακκα 

δξάζεο, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο αθελφο κελ ελφςεη 

ηνπ γεγνλφηνο φηη φια ηα κέιε απηνχ πιελ ελφο είλαη θάηνηθνη λνκνχ Καβάιαο, είλαη επρεξήο ε ζχγθιεζε θαη 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γ , φηαλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ή ν λφκνο , ρσξίο ηελ χπαξμε 

πξνθαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσο. 

- δελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα ππνζηήξημε ηνπ Γ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ απφ ηθαλφ, εμεηδηθεπκέλν 

θαη έκπεηξν εηαηξηθφ γξακκαηέα, θαζψο πθίζηαηαη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ πηζηή θαηαγξαθή θαη 

απνηχπσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ 

- δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε γηα δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε κεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ θαη 

ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηά ηελ 

επίδνζε θαη ηηο ακνηβέο ησλ ηειεπηαίσλ, θαζψο φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζπδεηνχληαη παξνπζία φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ Γ 

- δελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα χπαξμε πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα λέα κέιε ηνπ Γ αιιά 

θαη ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα κέιε, δεδνκέλνπ φηη πξνηείλνληαη 

πξνο εθινγή σο κέιε ηνπ Γ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλή θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη νξγαλσηηθέο –

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο . 

- δελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα παξνρή επαξθψλ πφξσλ πξνο ηηο επηηξνπέο ηνπ Γ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδνληαη, θαζψο νη 

ζρεηηθνί πξνεγθξίλνληαη αλά πεξίπησζε απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, κε βάζε ηηο εθάζηνηε εηαηξηθέο 
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αλάγθεο 

VII. Αμηνιόγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

- δελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ θαη ησλ 

επηηξνπψλ ηνπ, νχηε αμηνινγείηαη ε επίδνζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ θαηά ηελ δηάξθεηα δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία 

πξνΐζηαηαη ν αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ή άιιν κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ ειιείςεη αλεμάξηεηνπ 

Αληηπξνέδξνπ.  

 Δσωτερικός έλεγτος 

Η. Δζσηεξηθόο έιεγρνο-Δπηηξνπή Διέγρνπ 

- ε επηηξνπή ειέγρνπ δελ ζπλέξρεηαη άλσ ησλ ηξηψλ (3) θνξψλ εηεζίσο -δελ πθίζηαηαη εηδηθφο θαη ηδηαίηεξνο 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ , θαζψο ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο σο άλσ 

επηηξνπήο, πξνδηαγξάθνληαη επαξθψο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

-δελ δηαηίζεληαη ηδηαίηεξα θνλδχιηα ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ, θαζψο ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ησλ κειψλ απηήο 

δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

 Αμοιβές 

Η. Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβώλ 

- δελ πθίζηαηαη επηηξνπή ακνηβψλ, απνηεινχκελε απνθιεηζηηθά απφ κε εθηειεζηηθά κέιε, αλεμάξηεηα ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ ξπζκίζεηο γηα ηα θαζήθνληα ηεο ελ ιφγσ 

επηηξνπήο, ηελ ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ 

ζχζηαζε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο , ελφςεη ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη αμηνινγεζεί σο 

αλαγθαία κέρξη ζήκεξα 

- ζηηο ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ δελ πξνβιέπεηαη φηη ην Γ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ 

επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ηνπ bonus πνπ έρεη απνλεκεζεί ιφγσ αλαζεσξεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή γεληθψο βάζεη εζθαικέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ bonus απηνχ, θαζψο ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα bonus σξηκάδνπλ κφλν 

κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . 

- ε ακνηβή θάζε εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γ δελ εγθξίλεηαη απφ ην Γ κεηά απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο 

ακνηβψλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ απηνχ, δεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαηαη επηηξνπή 

ακνηβψλ. 

- ε ακνηβή θάζε κε εθηειεζηηθνχ κέινπο δελ εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

 Στέσεις με τοσς μετότοσς 

Η. Δπηθνηλσλία κε ηνπο κεηόρνπο 

- δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα απφθιηζε 

ΗΗ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 

- δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα απφθιηζε 

1.3 Πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πηζηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θεηκέλνπ σο άλσ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Γελ πθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο επηπιένλ 

ησλ σο άλσ πξνβιέςεσλ. 

 2. Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

2.1 Σύλζεζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
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2.1.1 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηήο, απνηειείηαη 

απφ πέληε (5) έσο επηά  (7) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ, πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί 

λα είλαη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (κε κέηνρνη). Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ είλαη απεξηνξίζησο επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ εγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ πέκπηνπ έηνπο, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ζπλνιηθά ηα έμε έηε. Κάζε ζχκβνπινο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη αλειιηπψο ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Κάζε ζχκβνπινο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απζηεξψο ηα ηπρφλ απφξξεηα ηεο επηρεηξήζεσο ηα νπνία γλσξίδεη 

ιφγσ ηεο ηδηφηεηνο ηνπ. 

2.1.2 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ην απαηηεί ν λφκνο, ην Καηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο 

ηεο Δηαηξείαο, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο. 

Δπίζεο κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη ζε άιιν ηφπν εθηφο ηεο έδξαο εθφζνλ ζηελ ζπλεδξίαζε 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα 

θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ν Πξφεδξφο ηνπ ή ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

2.1.3 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαηαη ή 

αληηπξνζσπεχεηαη ζ‟ απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ. ε θακία φκσο πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ 

ζπκβνχισλ πνπ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). 

2.1.4 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ, πνπ είλαη παξφληα ή 

αληηπξνζσπεχνληαη. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ. Κάζε χκβνπινο 

έρεη κία (1) ςήθν. 

2.1.5 Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, 

πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 

απφ ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ θαη απφ φια ηα παξαζηάληα ή αληηπξνζσπεπζέληα θαηά ηε ζπλεδξίαζε κέιε. 

Ύζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα 

πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ 

παξαζηάκελσλ  ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 

θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. 

2.1.6 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε κέξνπο ή φισλ ησλ εμνπζηψλ δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο (εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα) ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφζσπα, κέιε ηνπ ή κε, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο. 

2.1.7 Αλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θελσζεί ζέζε πκβνχινπ ιφγσ παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, επηβάιιεηαη ζηνπο πκβνχινπο πνπ απνκέλνπλ, εθφζνλ 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, λα εθιέμνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πκβνχινπ 

πνπ αλαπιεξψλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε απηή δελ είλαη εθηθηή απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά 
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κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αλσηέξσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ , εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) θαη 

ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη 

ζηελ δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ. λ. 2190/1920 θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ 

ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη 

αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

2.1.8 ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο 

είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 

2.2 Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

2.2.1 Σν ηζρχνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη επηακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε: 

1) Κηηζηθφπνπινο Σειέκαρνο , Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληαο χκβνπινο ηεο 

Δηαηξείαο (εθηειεζηηθφ κέινο) 

2) Barkshire Ronald , Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  (εθηειεζηηθφ κέινο) 

3) Παζράιεο Κηηζηθφπνπινο , κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (εθηειεζηηθφ κέινο) 

4) Φσηεηλή Παπαδεκεηξίνπ , κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (κε εθηειεζηηθφ κέινο) 

5) Άγγεινο Σζαηζνχιεο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ) 

6) Αζαλαζία Παπαγάθε , κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 

7) Διέλε ακαξά , κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 

Σν σο άλσ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε απφ ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9/6/2015 θαη ε ζεηεία ηνπ είλαη πεληαεηήο. 

2.2.2 Σα ζπλνπηηθά Βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο : 
 

1) Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο: Γελλήζεθε ζηελ Καβάια ην 1955 . Δίλαη Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

εηαηξείαο ζηελ νπνία είλαη θαη βαζηθφο κέηνρνο ηεο . Παξάιιεια κε ηα ζέκαηα θαζεκεξηλήο δηνίθεζεο θαη 

επνπηείαο αζθεί έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπκκεηέρεη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο 

ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο θαηέρεη ζέζε πξνέδξνπ ζηηο εηαηξείεο , ΗΥΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΔ, ΠΑΓΓΑΗΟΤ ΤΓΩΡ ΑΔ 

θαη ζέζε Αληηπξνέδξνπ ζηηο εηαηξείεο ΛΖΣΩ ΑΔ θαη HARMONY CRUISES ΑΔ 

2) Ronald Barkshire: Γελλήζεθε ην 1956, πνχδαζε ζηα University of Southampton θαη  London School of 

Economics απφ φπνπ πήξε δηπιψκαηα Β. Sc. Economics θαη Μ. Sc. Economics αληίζηνηρα. Δπαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία  μεθίλεζε ην 1980 απφ ηελ Μάξβν A.E., απνθιεηζηηθφ ηφηε εηζαγσγέα θαη δηαλνκέα ησλ 

πξντφλησλ Gillette ζηελ Διιάδα σο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ θαη θαηφπηλ κέινο ηνπ Γ.. Σν 1985 ζηε ΔΛΒΔ 

Δλδπκάησλ σο κέηνρνο θαη αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο. Σν 2002 σο θχξηνο κέηνρνο 

ησλ Βξεθηθψλ Πνιπθαηαζηεκάησλ «Λεηψ» αλέιαβε ηελ δηαρείξηζε σο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο. 

3) Παζράιεο Κηηζηθφπνπινο : Γελλήζεθε  ζηνλ Υνιαξγφ Αηηηθήο ην 1990 θαη θαηνηθεί ζην Παιηφ Καβάιαο. 

Απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ NORTHEASTERN UNIVERCITY Βνζηψλεο Ζ.Π.Α - θιάδνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ .  

4) Φσηεηλή Παπαδεκεηξίνπ : πληαμηνχρνο . Γελλήζεθε ζηελ Διεπζεξνχπνιε Καβάιαο ην 1959. Δίλαη 
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απφθπηε Λπθείνπ. Έρεη εξγαζζεί ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ζηελ ΔΛΒΔ ΑΒΔΔ 

5) Αγγεινο Σζαηζνχιεο: Γεσπφλνο . Γελλήζεθε ζηελ Καβάια ην 1963, Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Καβάιαο. 

6) Αζαλαζία Παπαγάθε : πληαμηνχρνο . Γελλήζεθε ην 1960 θαη θαηνηθεί ζηελ Καβάια. Δίλαη απφθπηε Λπθείνπ . Έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο ζεκηλαξίσλ. Έρεη εξγαζζεί σο Γηεπζχληξηα παξαγσγήο  θαη ππεχζπλε ηκήκαηνο ζπιινγήο 

παηξφλ ζηελ ΔΛΒΔ ΑΒΔΔ 

7) Διέλε ακαξά : πληαμηνχρνο . Γελλήζεθε ζηελ Διεπζεξνχπνιε Καβάιαο ην 1959 θαη θαηνηθεί ζηελ Καβάια. 

Δίλαη απφθνηηνο ΣΔΗ Λνγηζηηθήο θαη εξγάζζεθε ζε ινγηζηήξηα εηαηξεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ΔΛΒΔ ΑΒΔΔ.   
  

Καηά ηελ πεξίνδν 1/1/2016-31/12/2016 ην Γ ηεο Δηαηξείαο ζπλήιζε 66 θνξέο θαη ε ζπρλφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ απφ ηα κέιε ήηαλ ε αθφινπζε: 
 

Κηηζηθφπνπινο Σειέκαρνο , εμήληα έμη (66) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ 

Βarkshire Ronald, πελήληα εμήληα έμη  (66) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ  

Κηηζηθφπνπινο Παζράιεο,  εμήληα έμη (66) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ  

Παπαδεκεηξίνπ Φσηεηλή , εμήληα έμηο (66) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ 

Σζαηζνχιεο Άγγεινο, εμήληα έμη  (66) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ  

Παπαγάθε Αζαλαζία , εμήληα έμη (66) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ 

ακαξά Διέλε , εμήληα έμη (66) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ 
 

2.3 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

2.3.1 Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθνχκελε πιήξσο κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο επηηαγέο ηνπ λ. 3693/2008 εμέιεμε θαηά 

ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 22/6/2010 Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit 

Committee) απνηεινχκελε απφ ηα αθφινπζα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο: 

1) θ. Παζράιε Κηηζηθφπνπιν, 

2) θ. Άγγειν Σζαηζνχιε 

3) θ  Διέλε ακαξά 

εκεηψλεηαη φηη εθ ησλ αλσηέξσ κειψλ, ηα δχν (2) ηειεπηαία είλαη θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30/5/2016 εμέιεμε λέα επηηξνπή 

ειέγρνπ (Audit Committee) απνηεινχκελε απφ ηα αθφινπζα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξείαο : 

1) θ. Φσηεηλή Παπαδεκεηξίνπ , 

2) θ. Διέλε ακαξά , 

3) θ  Άγγειν Σζαηζνχιε 

εκεηψλεηαη φηη εθ ησλ αλσηέξσ κειψλ, ηα δχν (2) ηειεπηαία είλαη θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

2.3.2 Οη αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζπλίζηαληαη: 

α) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.  

β) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο, 

γ) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, 

δ) ζηελ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ηδηαηηέξσο φζνλ 

αθνξά ηελ παξνρή ζηελ Δηαηξεία άιισλ ππεξεζηψλ απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

2.3.3 Απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ εηαηξηθψλ εξγαζηψλ, ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξερφκελεο πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηνπο 

κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο κε ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ε πεξηθξνχξεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ν εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. 

2.3.4 Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2016 (01/01/2016-31/12/2016) ζπλεδξίαζε 

ηέζζεξηο (4) θνξέο θαη ε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ απφ ηα κέιε ήηαλ ε αθφινπζε: 

 

Παζράιεο Κηηζηθφπνπινο, κία  (1) ζπλεδξίαζε  ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 

Άγγεινο Σζαηζνχιεο , ηέζζεξηο (4) ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 

Παπαδεκεηξίνπ Φσηεηλή , ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο  ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 

Διέλε ακαξά, ηέζζεξηο  (4) ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 
 

2.3.5 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Σαθηηθφο Διεγθηήο ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ θαη ησλ 

ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ παξέρεη άιινπ είδνπο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ Δηαηξεία 

νχηε ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε ακεξνιεςία θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ. 

 

 3. Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 

3.1 Τξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη βαζηθέο εμνπζίεο απηήο 

3.1.1 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη 

γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ζηνλ Κ.Ν. 

2190/1920. 

Δηδηθφηεξα ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: 

α) ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ωο ηξνπνπνηήζεηο λννχληαη θαη νη απμήζεηο ή κεηψζεηο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν πέληε (5) παξάγξαθνο 2 θαη 3 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ηηο επηβαιιφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, 

β) ηελ εθινγή ησλ Διεγθηψλ, 

γ) ηελ έγθξηζε ή κεηαξξχζκηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, 

δ) ηε δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, 

ε) ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ηεο Δηαηξείαο, 

ζη) ηε κεηαηξνπή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζε νλνκαζηηθέο, 

δ) ηελ παξάηαζε ή ζπληφκεπζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Δηαηξείαο, 

ε) ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο θαη ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ, 

ζ) ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

η) ηελ έγθξηζε ηεο εθινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ πξνζσξηλψλ ζπκβνχισλ ζε 

αληηθαηάζηαζε ζπκβνχισλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή εμέπεζαλ θαη‟ άιιν ηξφπν απφ ην αμίσκά ηνπο. 

3.1.2 Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη γηα ηνπο κεηφρνπο πνπ είλαη απφληεο ή 

δηαθσλνχλ. 
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3.1.3 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζπγθαιείηαη πάληνηε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη 

ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ Γήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ζε θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη πάληνηε κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Ζ 

Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 

φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν ή αλ ην δεηήζνπλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην θαηά λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ 

απαηηνχκελν πνζνζηφ. 

3.1.4 Ζ Γεληθή πλέιεπζε κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο πλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε 

απηέο, πξνζθαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

ζπλεδξίαζή ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο 

πξφζθιεζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζήο ηεο δελ ππνινγίδνληαη. 

Ζ  πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, 

ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα 

κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηελ ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δηα 

αληηπξνζψπνπ ή ελδερνκέλσο θαη εμ απνζηάζεσο.  

3.1.5 Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ‟ απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκέξα 

ηεο ζπλεδξηάζεσο πνπ καηαηψζεθε αθνχ πξνζθιεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο. Ζ επαλαιεπηηθή απηή ζπλέιεπζε ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ην θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζε απηή. 

3.1.6 Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ, πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζε απηή. 

Δμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία απαηηείηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ α) ηε κεηαβνιή ηεο 

εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, β) ηε κεηαβνιή ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, γ) ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο ηεο Δηαηξείαο, δ) ηε κεηαηξνπή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζε νλνκαζηηθέο, ε) 

ηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζη) ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε εμαίξεζε ηηο 

απμήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή επηβαιιφκελε απφ δηαηάμεηο λφκσλ, ή γελνκέλε κε 

θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο αλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ. λ. 2190/1920, δ) ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3α θαη 

3β θ. λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ε) ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαζέζεσο ησλ θεξδψλ, ζ) ηε 

ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ηεο Δηαηξείαο, η) ηελ παξάηαζε ή κείσζε ηεο δηαξθείαο ηεο 

Δηαηξείαο, ηα) ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, ηβ) ηελ παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, θαη ηγ) θάζε άιιε 

πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν λφκνο νξίδεη φηη γηα ηελ ιήςε νξηζκέλεο απνθάζεσο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

απαηηείηαη ε απαξηία ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 

έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

3.1.7 ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή, φηαλ απηφο 

θσιχεηαη ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, θαη νξίδεη σο Γξακκαηέα έλα απφ ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο 
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αληηπξνζψπνπο ηνπο πνπ είλαη παξφληεο, κέρξη λα επηθπξσζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ 

κεηφρσλ, πνπ δηθαηνχληαη λα κεηάζρνπλ ζε απηή θαη εθιεγεί ην ηαθηηθφ πξνεδξείν. Σν Πξνεδξείν απνηειείηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ν νπνίνο εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 

3.1.8 Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο. Ζ εκεξεζία δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηε πλέιεπζε θαζψο θαη ηηο ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ειεγθηψλ ή ησλ κεηφρσλ, 

πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη 

απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν (βηβιίν πξαθηηθψλ) θαη ηα ζρεηηθά 

πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο πλειεχζεσο. ηελ αξρή ησλ πξαθηηθψλ 

θαηαρσξείηαη ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ, πνπ είλαη παξφληεο ή αληηπξνζσπεχνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ν 

νπνίνο έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

Μεηά απφ αίηεζε κεηφρνπ ν Πξφεδξνο ηεο πλειεχζεσο νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά ηε γλψκε ηνπ 

κεηφρνπ πνπ ην δήηεζε. Αλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο (1) κφλνλ κέηνρνο, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

παξνπζία πκβνιαηνγξάθνπ, πνπ πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλειεχζεσο. 

3.2 Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ θαη ηξόπνο άζθεζήο ηνπο 

3.2.1 Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ 

3.2.1.1 Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηψκαηα ηνπο κφλν κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ. Κάζε κεηνρή 

παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 16 ηνπ θ. 

λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3.2.1.2 ηε γεληθή ζπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα, 

ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή 

ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία 

θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα 

πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο. ηελ επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο παξαπάλσ 

ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο 

πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο 

επαλαιεπηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

3.2.1.3 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ θ. λ. 2190/1920, ν κέηνρνο 

κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο. 

3.2.1.4 εκεηψλεηαη φηη ε άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ (ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ) δελ πξνυπνζέηεη ηελ 

δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ 

δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ 

εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

3.2.1.5 Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ 

αληηπξνζψπσλ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Ωζηφζν, αλ ν 
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κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο 

αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο 

κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αληηπξφζσπνο 

πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ο αληηπξφζσπνο 

κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια 

ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ κεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο: 

α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία 

ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, 

β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ 

έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ 

έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, 

γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, 

δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ). 

Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία κε 

ηνπο ίδηνπο ηχπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

3.2.2 Λνηπά δηθαηψκαηα κεηφρσλ 

3.2.2.1 Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ 

Δηαηξεία αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. Σα έγγξαθα απηά πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί έγθαηξα απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζην γξαθείν ηεο Δηαηξείαο. 

3.2.2.2 Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 

νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην 

αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο 

κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο 

ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 

3.2.2.3 Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, 

πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε 

δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα 
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πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθν 3 ηνπ Ν.2190. Αλ ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο 

κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν3 ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ θ. λ. 2190/1920 θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην, κε δαπάλε ηεο Δηαηξείαο. 

3.2.2.4 Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 

ηνπ θ. λ. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε 

ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. 

3.2.2.5 Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηηο απαηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ 

απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

3.2.2.6 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιιεη γηα κηα 

κφλν θνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα απφ ηελ Έθηαθηε ή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, 

νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ ιήςε ηνπο, εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ 

κεηφρσλ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο 

αλαβνιήο. Ζ κεηά ηελ αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη 

επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηή δε κπνξνχλ λα 

κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ θ. λ. 2190/1920. 

3.2.2.7 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθνηλψλεη ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ηα πνζά πνπ κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Δηαηξεία ζε 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα πξφζσπα. Δπίζεο κε αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην κέηξν πνπ 

απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα ιφγν, 

αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε 

εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ θ. λ. 2190/1920. 

3.2.2.8 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν 

αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε 

εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 
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ηνπ θ. λ. 2190/1920, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηελ ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 

3.2.2.9 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 

3.2.2.10 Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο 

πεξηθεξείαο, ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ο 

έιεγρνο δηαηάζζεηαη αλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

3.2.2.11 Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

αξκφδην δηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ φηη ε Γηνίθεζε 

ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ 

εθαξκφδεηαη φζεο θνξέο ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δηαηξείαο. 

4. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ 

4.1 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

4.1.1. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο δηελεξγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

εκεηψλεηαη φηη ν έιεγρνο ζηελ βάζε ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη θαη ε ζρεηηθή Έθζεζε δηελεξγείηαη εληφο ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 8 

ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, θαζψο επίζεο θαη κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε 5/204/2000 ηνπ Γ.. ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ηελ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε αξηζκφ 3/348/19.7.2005. 

4.1.2 Καηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ε Τπεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

βηβιίσλ, εγγξάθσλ, αξρείσλ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ραξηνθπιαθίσλ ηεο Δηαηξείαο θαη δεηεί ηελ 

απφιπηε θαη δηαξθή ζπλεξγαζία ηεο Γηνηθήζεσο πξνθεηκέλνπ λα ηεο παξαζρεζνχλ φιεο νη αηηεζείζεο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εθ κέξνπο ηεο εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ηελ θαηάξηηζε κίαο 

Έθζεζεο ε νπνία ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. Ο έιεγρνο δελ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαζψο επίζεο θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο απηά απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ 

λνκίκνπ ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο. 

4.1.3 Αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ γεληθφηεξνπ επηπέδνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε θάζε ειεγρφκελε πεξίνδν επηιέγνληαη νξηζκέλεο πεξηνρέο-πεδία 

ειέγρνπ, ελψ ζε ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε ειέγρνληαη θαη εμεηάδνληαη αθελφο κελ ε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ε ιεηηνπξγία ησλ 2 βαζηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002, ήηνη ε Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη ε 

Τπεξεζία Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ. 

4.2 Γηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
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θαηαζηάζεσλ. 

Ζ Δηαηξεία έρεη κεραλνγξαθηθή ππνδνκή πνπ εμαζθαιίδεη κέζα απφ ζεηξά δηθιείδσλ αζθαιείαο ηελ νξζή 

απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Παξάιιεια σο κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλεο δηθιείδεο αζθαιείαο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε κεζνδνινγηψλ θνηλψο απνδεθηψλ βάζε ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ.   

5. Λνηπά δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά όξγαλα ή επηηξνπέο ηεο Δηαηξείαο 

Γελ πθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή άιια δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ή επηηξνπέο ηεο 

Δηαηξείαο 

6. Πξόζζεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

6.1 Τν άξζξν 10 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 21εο 

Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο, πξνβιέπεη ηα αθόινπζα ζρεηηθά κε ηηο εηαηξείεο 

ησλ νπνίσλ ην ζύλνιν ησλ ηίηισλ είλαη εηζεγκέλν γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά: 

«1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 δεκνζηεχνπλ 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα εμήο: 

α) δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηίηισλ πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά θξάηνπο κέινπο θαη, θαηά πεξίπησζε, έλδεημε ησλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ κεηνρψλ κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε θάζε θαηεγνξία κεηνρψλ θαη 

ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, 

β) φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ηίηισλ, φπσο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θαηνρή ηίηισλ ή ηελ 

ππνρξέσζε ιήςεο έγθξηζεο απφ ηελ εηαηξεία ή απφ άιινπο θαηφρνπο ηίηισλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 

46 ηεο νδεγίαο 2001/34/ΔΚ, 

γ) ηηο ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκκέζσλ ζπκκεηνρψλ κέζσ 

ππξακηδηθψλ δηαξζξψζεσλ ή αιιεινζπκκεηνρήο) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 85 ηεο νδεγίαο 2001/34/ΔΚ, 

δ) ηνπο θαηφρνπο θάζε είδνπο ηίηισλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

δηθαησκάησλ, 

ε) ηνλ κεραληζκφ ειέγρνπ πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη ζε έλα ζχζηεκα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, εθφζνλ ηα 

δηθαηψκαηα ειέγρνπ δελ αζθνχληαη άκεζα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

ζη) ηνπο θάζε είδνπο πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα ςήθνπ, φπσο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

ζε θαηφρνπο δεδνκέλνπ πνζνζηνχ ή αξηζκνχ ςήθσλ, ηηο πξνζεζκίεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή 

ζπζηήκαηα ζηα νπνία, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

ηίηινπο δηαρσξίδνληαη απφ ηελ θαηνρή ησλ ηίηισλ,  

δ) ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ νη νπνίεο είλαη γλσζηέο ζηελ εηαηξεία θαη δχλαληαη λα ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ηίηισλ ή/θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2001/34/ΔΚ,  

ε) ηνπο θαλφλεο φζνλ αθνξά ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη φζνλ 

αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ,  

ζ) ηηο εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο ή επαλαγνξάο 

κεηνρψλ,  

η) θάζε ζεκαληηθή ζπκθσλία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία θαη ε νπνία αξρίδεη λα ηζρχεη, ηξνπνπνηείηαη ή 

ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξνζθνξάο εμαγνξάο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπκθσλίαο απηήο, εθηφο εάλ, σο εθ ηεο θχζεψο ηεο, ε θνηλνιφγεζή ηεο ζα πξνθαινχζε 

ζνβαξή δεκία ζηελ εηαηξεία. Ζ εμαίξεζε απηή δελ ηζρχεη φηαλ ε εηαηξεία είλαη ξεηά ππνρξεσκέλε λα 

θνηλνινγεί παξφκνηεο πιεξνθνξίεο βάζεη άιισλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ, 
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ηα) θάζε ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ε εηαηξεία κε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ε 

νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή εάλ ηεξκαηηζζεί 

ε απαζρφιεζή ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκφζηαο πξνζθνξάο εμαγνξάο.» 

6.2 Σρεηηθά κε ηα ζηνηρεία γ, δ, ζη, ε θαη ζ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ε Δηαηξεία δειώλεη ηα αθόινπζα: 

• σο πξνο ην ζεκείν γ΄:  

ΛΖΣΩ Α.Δ.  30,333% 
 

Άκεζε ζπκκεηνρή 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 Α.Δ. 100% 

 
Άκεζε ζπκκεηνρή 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ. 25,00% 
 

Άκεζε ζπκκεηνρή 

ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ  49,00% 
 

Άκεζε ζπκκεηνρή 

LETOSHOP D.O.O BEOGRAD 
(1)

 24,266% 
 

Έκκεζε ζπκκεηνρή 
 

(1)   Αθνξά ζε ζπγαηξηθή  θαηά πνζνζηφ 80% ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΛΖΣΩ Α.Δ. 

 

 Πεξαηηέξσ νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο 

Δηαηξείαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ λ. 3556/2007 είλαη νη αθφινπζεο: 

 

-  Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο (ΚΔΜ)  2.165.547 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ – πνζνζηφ 65,47 % (άκεζε 

ζπκκεηνρή). 

 

• σο πξνο ην ζεκείν δ΄: δελ ππάξρνπλ κεηνρέο , νη νπνίεο λα παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

• σο πξνο ην ζεκείν ζη΄ : δελ πθίζηαληαη γλσζηνί πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ (φπσο πεξηνξηζκνί ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε θαηφρνπο δεδνκέλνπ πνζνζηνχ ή αξηζκνχ ςήθσλ, πξνζεζκίεο άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή ζπζηήκαηα ζηα νπνία, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηίηινπο δηαρσξίδνληαη απφ ηελ θαηνρή ησλ ηίηισλ) Αλαθνξηθά κε ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε εθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζηελ Δλφηεηα 3 ηεο 

παξνχζαο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

• σο πξνο ην ζεκείν ε΄: αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, δελ πθίζηαληαη 

θαλφλεο νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ. λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Οη 

θαλφλεο απηνί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 2.1 ηεο παξνχζαο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

• σο πξνο ην ζεκείν ζ΄ : δελ πθίζηαηαη εηδηθέο εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε 

έθδνζε ή ηελ επαλαγνξά κεηνρψλ. 

Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θαη εηδηθφ ηκήκα ηεο εηήζηαο Έθζεζεο 

(Γηαρείξηζεο) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο 

  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 7 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ Ν.3556/2007 
 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε 3.307.500  θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 

0,96 Δπξψ ε θάζε κία. Όιεο νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Σα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηνρέο απηέο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3371/05.  

 

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί απφ ην Νφκν θαη ην 
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Καηαζηαηηθφ ηεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ή ηελ θαηνρή ηνπο.   
 

Κάζε κεηνρή ηεο εηαηξίαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 

Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο ην νπνίν φκσο δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφ 

φηη πξνβιέπεη ν Νφκνο. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή απφ ηνλ 

θχξην απηήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ 

κεηφρσλ. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο δελ πεξηέρεη εηδηθά δηθαηψκαηα ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ.  

 

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Οη κέηνρνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε κεηνρή παξαθνινπζνχλ απηή ζε νπνηνλδήπνηε 

θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρν ηνπ κεηφρνπ. Οη κέηνρνη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο κφλν κέζσ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 

 

Οη κέηνρνη έρνπλ πξνλφκην πξνηίκεζεο ζε θάζε κειινληηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 13, παξάγξαθνο 5 ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ λ. 2190/20.   

 

Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. πγθχξηνη θνηλψλ κεηνρψλ, γηα λα έρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ, 

πξέπεη λα ππνδείμνπλ εθπξφζσπν πνπ ζα ηνπο εθπξνζσπήζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κέρξη δε ηνλ 

θαζνξηζκφ απηφλ αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

 

Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο είηε απηνπξνζψπσο, είηε 

κέζσ πιεξεμνπζίνπ. Γηα λα κεηάζρεη κέηνρνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην ηακείν ηεο 

εηαηξείαο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα γηα ηελ πλέιεπζε εκεξνκελία, ηελ ζρεηηθή 

Βεβαίσζε Γέζκεπζεο ησλ Μεηνρψλ ηνπο πνπ ζα παξαιακβάλεη απφ ηνλ Υεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζην 

χζηεκα Άυισλ Σίηισλ (ΑΣ) εάλ νη κεηνρέο ηνπ δελ βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθφ ινγαξηαζκφ ή απφ ην 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΑΠΟΘΔΣΖΡΗΟ ΑΞΗΩΝ Α.Δ. εάλ νη κεηνρέο ηνπ βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθφ ινγαξηαζκφ.   

 

Οη δαλεηζηέο ηνπ κεηφρνπ θαη νη δηάδνρνί ηνπο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

θαηάζρεζε ή ηε ζθξάγηζε νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξίαο, νχηε λα 

δεηήζνπλ ηε δηαλνκή ή εθθαζάξηζε ηεο, νχηε λα αλακηρζνχλ νπσζδήπνηε ζηε δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζε ηεο. 

 

Κάζε κέηνρνο, νπνπδήπνηε θαη λα θαηνηθεί, ινγίδεηαη φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο σο πξνο 

ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηή θαη ππφθεηηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

 

Μέηνρνη πνπ έρνπλ ην 5% ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα: 

 

• Να δεηήζνπλ απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ην δηνξηζκφ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ειεγθηψλ γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 40, 40ε ηνπ λ.2190/1920. 

 

• Να δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε πλέιεπζε απηή εληφο (30) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο 

ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα αλαγξάθνπλ ζηελ αίηεζε ηα 

ζέκαηα γηα ηα νπνία θαιείηαη λα απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε. 
 

Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δεηήζεη, δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ. 

Σν κέξηζκα θάζε κεηνρήο πιεξψλεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 
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εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηνπ Κ.Α.Α., ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ή φπνπ αιινχ νξηζζεί. Ο ηξφπνο 

θαη ν ηφπνο θαηαβνιήο αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηνπ Σχπνπ. 

Σα κεξίζκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ δεηεζεί γηα κηα πεληαεηία αθφηνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηά παξαγξάθνληαη 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Οη κέηνρνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 51/1992, είλαη 

νη εμήο: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  ΜΔΣΟΥΟΤ ΠΟΟΣΟ% 

1 Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο 65,47 

 

 

Γελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξία νπνηαδήπνηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεηφρσλ πνπ ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ.   

 

Οη θαλφλεο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ.2190/1920. 

 

Γελ πξνβιέπεηαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ, γηα ηελ έθδνζε λέσλ 

κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ίδησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε εηαηξία θαη νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, 

ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο, 

εθηφο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλήζεηο φξνπο γηα ηπρφλ 

αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. 

 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο πνπ ε εηαηξία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν 

ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. ε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία κε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο 

εξγαζίαο, θαηαβάιινληαη νη απνδεκηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 

 

Με ηηκή 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο 
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.. 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΒΔ 

Α.Β.Δ.Δ. , νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο , κεηαβνιψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε 

ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, πνχ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Σα 

πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 

δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη 

είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ 

ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε 

ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο 

ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 
 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή , 

θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε 

φηη: 

 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νπνία παξέρεη  ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43ββ ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920.  
 

β) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηψζεηο γ‟ θαη δ‟) 

ηνπ άξζξνπ 43ββ ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί  κε ηηο ζπλεκκέλεο 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016. 
 

γ)  Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. θαη ην 

πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ηεο πκβνπιίνπ. 

 

Αζήλα , 28  Απξηιίνπ  2017 

Οξθσηφο Διεγθηήο  Λνγηζηήο 

                                    

Νηθφιανο Καηζίδεο 

Αξ. Μ. ΟΔΛ  29401 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ. Μ. ΟΔΛ 125 
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ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

Η. ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 
    

  
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
     Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 

ζηνηρεία 6.1 8.459.690,60 5.523.523,41 3.258.227,76 2.124.512,18 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6.2 3.201.934,39 3.263.924,50 3.201.934,39 3.263.924,50 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.4 1.253.831,13 508.640,95 696.882,66 497.250,61 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο-ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο 6.5 1.012.375,49 1.013.852,89 4.014.506,00 2.494.706,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.6  -  524.392,84  -  48.607,41 

Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 6.7 464.958,88 477.869,92 12.822,43 10.017,43 

  
14.392.790,49 11.312.204,51 11.184.373,24 8.439.018,13 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
     Απνζέκαηα 6.8 6.615.652,29 6.077.223,03 91.749,18 109.300,11 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 6.9 4.832.275,12 3.728.335,26 3.457.911,08 2.965.745,08 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 6.10 4.292.168,68 5.974.492,06 4.292.168,68 5.974.492,06 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.11 2.047.735,79 2.375.722,35 545.278,42 1.447.394,73 

  
17.787.831,88 18.155.772,70 8.387.107,36 10.496.931,98 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
 

32.180.622,37 29.467.977,21 19.571.480,60 18.935.950,11 

      ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
     Μεηνρηθφ Κεθάιαην 6.12 3.175.200,00 3.969.000,00 3.175.200,00 3.969.000,00 

Τπέξ ην άξηην 6.12 3.601.974,63 3.601.974,63 3.601.974,63 3.601.974,63 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 6.13  -   -  389.789,29 389.789,29 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
 

(44.641,90) (40.665,53)  -   -  

Λνηπά απνζεκαηηθά 6.14 4.558.052,44 4.557.357,37 4.300.473,50 4.299.778,43 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
 

6.212.467,08 5.583.403,76 6.127.708,86 5.545.359,95 

  
17.503.052,25 17.671.070,23 17.595.146,28 17.805.902,30 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
 

2.449.285,34 2.740.128,17  -   -  

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 
 

19.952.337,59 20.411.198,40 17.595.146,28 17.805.902,30 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
     Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
     Γάλεηα 6.15 882.010,00  -   -   -  

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.6 44.270,09  -  283.454,00  -  
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο 
εξγαδφκελνπο 6.16 329.800,00 319.800,00 15.600,00 13.400,00 

Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

7.940,00 11.270,00 7.940,00 11.270,00 

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
 

 -   -   -   -  

  
1.264.020,09 331.070,00 306.994,00 24.670,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
     Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.17 9.888.884,20 8.295.282,62 1.319.299,82 1.104.710,50 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 
 

43.163,20  -   -   -  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 6.15 1.012.217,29 410.426,19 350.040,50 667,31 

Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.18 20.000,00 20.000,00  -   -  

  
10.964.264,69 8.725.708,81 1.669.340,32 1.105.377,81 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

12.228.284,78 9.056.778,81 1.976.334,32 1.130.047,81 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 32.180.622,37 29.467.977,21 19.571.480,60 18.935.950,11 

 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

ΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
   

  
Ο Όκηινο 

 
εκ. 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015 

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 
 

23.327.670,60 19.976.624,56 

Κφζηνο πσιήζεσλ 
 

(14.494.835,11) (12.416.065,85) 

Μηθηό θέξδνο 
 

8.832.835,49 7.560.558,71 

Άιια έζνδα 
 

451.764,84 327.412,87 

Έμνδα δηαζέζεσο 
 

(7.184.339,41) (6.845.284,17) 

Έμνδα δηνηθήζεσο 
 

(857.391,39) (784.226,21) 

Άιια έμνδα 6.19 (163.742,16) (128.267,26) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

(106.127,00) (96.929,34) 

Εεκία απφ απνκείσζε Goodwill 6.3  -  (168.654,88) 

Έζνδα απφ ρξεφγξαθα 
 

189.517,56 250.960,56 

Κέξδε/Εεκίεο απφ πσιήζεηο ρξενγξάθσλ 6.20 (109.003,61) (403.566,13) 

Κέξδε/Εεκίεο  απφ ηελ απνηίκεζε ρξεκαη. ζηνηρείσλ 
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνη. ρξήζεο 6.10 12.352,18 (49.652,21) 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 
 

(1.477,40) (977,40) 

Κέξδε/Εεκίεο  πξν θόξσλ 
 

1.064.389,10 (338.625,46) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.21 (439.279,19) 285.875,52 

Κέξδε/Εεκίεο  κεηά από θόξνπο   (Α) 
 

625.109,91 (52.749,94) 

    
Καηαλέκνληαη ζε : 

   
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 
566.893,18 154.794,83 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
 

58.216,73 (207.544,77) 

    
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 

   
ηνηρεία πνπ αλαθαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 
απνηειέζκαηα 

   -  πλαιιαγκ. Γηαθνξέο κεηαηξνπήο εθκεηαιιεχζεσλ 
ζην εμσηεξηθφ 

 
(812,30) (377,50) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) 

 
624.297,61 (53.127,44) 

    
Καηαλέκνληαη ζε : 

   
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 
566.646,79 154.680,32 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
 

57.650,82 (207.807,76) 

    
Κέξδε  θαηά κεηνρή ζε επξώ 6.22 0,043 0,012 

 

 

 

 

 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

ΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
  

  
Ζ Δηαηξεία 

 
εκ. 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015 

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 
 

3.271.112,88 2.332.106,27 

Κφζηνο πσιήζεσλ 
 

(1.838.860,57) (1.303.977,91) 

Μηθηό θέξδνο 
 

1.432.252,31 1.028.128,36 

Άιια έζνδα 
 

228.590,34 141.566,86 

Έμνδα δηαζέζεσο 
 

(232.294,65) (266.191,67) 

Έμνδα δηνηθήζεσο 
 

(492.720,32) (447.908,50) 

Άιια έμνδα 6.19 (138.360,07) (55.771,44) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

(34.310,33) (24.641,98) 

Έζνδα απφ ρξεφγξαθα 
 

189.517,56 250.960,56 

Κέξδε/Εεκίεο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 6.20 (109.003,61) (403.566,13) 

Κέξδε/Εεκίεο  απφ ηελ απνηίκεζε ρξεκαη. ζηνηρείσλ 
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνη. ρξήζεο 6.10 12.352,18 (49.652,21) 

Κέξδε/Εεκίεο  πξν θόξσλ 
 

856.023,41 172.923,85 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.21 (332.061,41) 242.023,40 

Καζαξό θέξδνο (δεκία) από ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

 
523.962,00 414.947,25 

Κέξδνο (δεκία) απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 
 

 -   -  

Κέξδε/Εεκίεο  κεηά από θόξνπο   (Α) 
 

523.962,00 414.947,25 

    
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 

  
ηνηρεία πνπ αλαθαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 
απνηειέζκαηα 

   
- Γηαθνξά απφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο  
ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

 
 -  (120.700,00) 

- Δπίδξαζε απφ κεηαβνιή ζπληειεζηψλ αλαβαιιφκελνπ 
θφξνπ ππεξαμίαο ζπκκεηνρψλ 

 
 -  (21.569,97) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) 

 
523.962,00 272.677,28 

    
Κέξδε  θαηά κεηνρή ζε επξώ 6.22 0,040 0,031 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΒΕ  Α.B.E.Ε. 
 

 

 

ΗΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

          Ο Όκηινο εκ. ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ 
  

  
            

 
 

  
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην 

Απνζεκαηηθά 
πλαι/θέο 
δηαθνξέο 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ ύλνιν 

Γηθαηώκαηα 
Μεηνςεθίαο 

ύλνιν Ηδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπα 01.01.2015 
 

3.969.000,00 4.660.374,63 4.557.357,37 -38.271,42 5.371.971,50 18.520.432,08 3.009.852,76 21.530.284,84 

- πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 

    
-2.394,11 157.097,33 154.703,22 -207.830,66 -53.127,44 

- Γηαθνξά  ιφγσ αιιαγήο 
πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε 
ζπγαηξηθή 

     
54.334,93 54.334,93 -61.893,93 -7.559,00 

- Κεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο 
ππέξ ην άξηην 

 
1.058.400,00 -1.058.400,00 

   
0,00 

 
0,00 

- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
κεηξηθήο εηαηξείαο  κε 
επηζηξνθή κεηξεηψλ 

 
-1.058.400,00 

    
-1.058.400,00 

 
-1.058.400,00 

Τπόινηπα 31.12.2015 
 

3.969.000,00 3.601.974,63 4.557.357,37 -40.665,53 5.583.403,76 17.671.070,23 2.740.128,17 20.411.198,40 

          
Τπόινηπα 01.01.2016 

 
3.969.000,00 3.601.974,63 4.557.357,37 -40.665,53 5.583.403,76 17.671.070,23 2.740.128,17 20.411.198,40 

- πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 

    
-3.976,37 570.676,41 566.700,04 57.597,57 624.297,61 

- Απνξξφθεζε ζπγαηξηθήο  απφ 
κεηξηθή εηαηξεία 

   
695,07 

 
58.386,91 59.081,98 

 
59.081,98 

- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ζπγαηξηθήο  εηαηξείαο  κε 
επηζηξνθή κεηξεηψλ 

      
0,00 -348.440,40 -348.440,40 

- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
κεηξηθήο εηαηξείαο  κε 
επηζηξνθή κεηξεηψλ 

 
-793.800,00 

    
-793.800,00 

 
-793.800,00 

Τπόινηπα 31.12.2016 
 

3.175.200,00 3.601.974,63 4.558.052,44 -44.641,90 6.212.467,08 17.503.052,25 2.449.285,34 19.952.337,59 

 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

Ζ Δηαηξεία 
       

 
εκ. 

Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην άξηην 

Απνζεκαηηθά 
εύινγεο αμίαο 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπα 01.01.2015 
 

3.969.000,00 4.660.374,63 532.059,26 4.299.778,43 5.130.412,70 18.591.625,02 

- πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 
   

-142.269,97 
 

414.947,25 272.677,28 

- Κεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην 
 

1.058.400,00 -1.058.400,00 
   

0,00 

- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ 
 

-1.058.400,00 
    

-1.058.400,00 

Τπόινηπα 31.12.2015 
 

3.969.000,00 3.601.974,63 389.789,29 4.299.778,43 5.545.359,95 17.805.902,30 

        

Τπόινηπα 01.01.2016 
 

3.969.000,00 3.601.974,63 389.789,29 4.299.778,43 5.545.359,95 17.805.902,30 

- πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 
     

523.962,00 523.962,00 

- Απνξξφθεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
    

695,07 58.386,91 59.081,98 

- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ 
 

-793.800,00 
    

-793.800,00 

Τπόινηπα 31.12.2016 
 

3.175.200,00 3.601.974,63 389.789,29 4.300.473,50 6.127.708,86 17.595.146,28 

 

 

 

 

 



ΕΛΒΕ  Α.B.E.Ε. 
 

 

 

 

IV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
    

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015 

Κέξδε/Εεκίεο πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο 1.064.389,10 (338.625,46) 856.023,41 172.923,85 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
    • Απνζβέζεηο 854.044,90 742.365,38 305.724,94 225.761,71 

• Πξνβιέςεηο 94.145,25 184.548,41 86.345,25 156.648,41 

• πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (886,50) (368,36)  -   -  

• Λνηπέο κε ηακηαθέο θηλήζεηο 141,74  -   -   -  

• Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα , θέξδε θαη δεκηέο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (86.371,31) 320.415,58 (86.324,97) 154.862,31 

• Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 106.127,00 96.929,34 34.310,33 24.641,98 

Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο 
ινγαξηαζµψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

    • (Αχμεζε) κείσζε απνζεκάησλ (281.896,78) (392.777,92) 284.516,94 40.638,88 

•( Αχμεζε) κείσζε απαηηήζεσλ (593.241,73) (804.081,01) (494.971,00) (928.957,08) 

• Αχμεζε (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 1.371.015,20 313.896,52 542.569,31 151.047,73 

Μείνλ : 
    • Υξεσζη. ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (105.455,00) (78.039,50) (33.638,33) (23.974,67) 

• Καηαβεβιεκέλνη θφξνη  -  (1.437.682,34)  -  (1.437.682,34) 

Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  2.422.011,87 (1.393.419,36) 1.494.555,88 (1.464.089,22) 

     Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (3.273.120,00) (7.559,00) (3.273.120,00) (7.559,00) 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ 1.489.174,52 4.097.588,97 1.489.174,52 4.097.588,97 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ (286.673,16) (205.026,44) (30.583,99) (26.442,25) 

Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ  -  4.788,55  -  4.363,55 

Έζνδα ρξενγξάθσλ 80.513,95 186.156,76 80.513,95 186.156,76 

Δηζπξαρζέληα κεξίζκαηα  -  649.755,00  -  649.755,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 7.334,76 6.354,29 5.811,02 2.649,67 

Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (1.982.769,93) 4.732.058,13 (1.728.204,50) 4.906.512,70 

     Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

    Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (1.018.400,72) (381.957,07) (1.018.400,72) (381.957,07) 

Λήςε δαλείσλ 429.621,10 391.536,35 350.000,00  -  

Δμφθιεζε δαλείσλ (232.922,53) (2.184.000,00)  -  (2.184.000,00) 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (66,97) (274.637,00) (66,97) (274.637,00) 

Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (821.769,12) (2.449.057,72) (668.467,69) (2.840.594,07) 

     Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδύλακα (382.527,18) 889.581,05 (902.116,31) 601.829,41 

Σακηαθά δηαζέζηκα απνθηεζείζαο ζπγαηξηθήο  54.540,62  -   -   -  

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 2.375.722,35 1.486.141,30 1.447.394,73 845.565,32 

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ 2.047.735,79 2.375.722,35 545.278,42 1.447.394,73 

 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

 

πγθξηζηκόηεηα θνλδπιίσλ  

 

Δηαηξεία : 

 

Σελ 8/1/2016  έγηλε  εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο “ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΩΡΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν “ΔΖΔ Α.Δ.” ε νπνία 

δηαζέηεη   θσηνβνιηατθνχο  ζηαζκνχο ηζρχνο 1 Mwp, ζηελ ζέζε «Υαζάκπαιε» θαη «Μεξηάδεο» ζηελ πεξηνρή 

Πιαηχθακπνπ  ηνπ λνκνχ Λάξηζαο έλαληη ηηκήκαηνο € 508.320 . 

ηελ απφ 29-03-2016 ζπλεδξίαζε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απνθαζίζηεθε, ε έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΩΡΔΤΖ 

ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.»κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Δ..Ζ.Δ ΑΔ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Ν 2190/1920 θαη ηνπ Ν.2166/1993.  Ωο εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ νξίζηεθε ε 31-03-2016.  

Σελ 14/12/2016 θαηαρσξήζεθε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν ε κε θσδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 855248, ε κε 

αξηζκφ 132570/13-12-2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο “ΔΛΒΔ Α.Δ.” θαη ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο “ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΩΡΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΑΣΑΗΡΔΗΑ.” κε αξηζκφ ΓΔΜΖ 009475901000, κε 

απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο εηαηξίαο απφ ηελ πξψηε, ζχκθσλα κε ηηο απφ 29-03-206,  30-09-2016  θαη 26-11-

2016 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο απνξξνθψζαο ΑΔ, θαη ηηο απφ 29-03-2016,30-09-2016 θαη 

26-11-2016 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο απνξξνθνχκελεο ΑΔ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68-78 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν.2166/1993 θαη ηελ ππ' αξηζκφ 11.254/08-12-2016 πξάμε ηεο 

πκβνιαηνγξάθνπ Καβάιαο ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΝΣΑΕΖ ζπδχγνπ Γεσξγίνπ ΒΛΑΥΟΤ. 

Ωο εθ ηνχηνπ έγηλε ινγηζηηθή ελνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο 

φπσο απηά εκθαλίδνληαλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 31/3/2016. 

ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 1/1-31/12/2016 πεξηιακβάλνληαη ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 

ηεο σο άλσ απνξνθεζείζαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1/4/2016-31/12/2016. 

Όκηινο : 

 

Σελ 22/11/2016 έγηλε  εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ»   ε νπνία δηαζέηεη   θσηνβνιηατθφ  ζηαζκφ ηζρχνο 1,70 Mwp, ζηελ ζέζε 

«Φξαθφβξπζν  ηνπ Γ.Γ ηκφπνπινο» ζηνλ Γήκν Πελείαο  ηνπ λνκνχ Ζιείαο έλαληη ηηκήκαηνο € 1.519.800 

επξψ. 

ηελ απφ 24/11/2016 ζπλεδξίαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απνθαζίζηεθε, ε έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ  ΠΖΝΔΗΑ 1 

ΑΝΩΝΤΜΖ  ΔΣΑΗΡΗΑ .» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ  ΠΖΝΔΗΑ 1 Α.Δ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Ν 2190/1920 θαη ηνπ Ν.2166/1993.  Ωο εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ νξίζηεθε ε 31-12-2016. 

Ωο εθ ηνχηνπ ζηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2016 έρεη πεξηιεθζεί γηα πξψηε 

θνξά ε σο άλσ ζπγαηξηθή  θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο έρνπλ πεξηιεθζεί  ηα 

ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν 24/11/2016-31/12/2016. 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Ζ εηαηξία «ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.» (ε „‟Δηαηξία‟‟) είλαη αλψλπκε εηαηξία  εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ, κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 15832/06/Β/87/32. Ηδξχζεθε ην έηνο 1987 (ΦΔΚ ίδξπζεο 2503/8.10.87) κε 

ηελ εηζθνξά ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο θαη κεηξεηψλ ηεο εηαηξίαο ΔΛΒΔ Δ.Π.Δ. Αληηθείκελν ηεο ΔΛΒΔ ΑΔ, 

ζήκεξα, είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε ξαθή θαη ε πψιεζε επψλπκσλ (ζηληέ) έηνηκσλ ελδπκάησλ απφ  χθαζκα , κεηά 

δε ηελ ζπγρψλεπζε ηεο ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2016  , κε απνξξφθεζε , ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  

" ECOJOULE SOLAR Α.Δ."  θαη " EHE A.E."  αληίζηνηρα  θαη ε παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 Ζ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο δίλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζε ηξίηνπο (θαζφλ) ελψ νη κεηνρέο ηεο  είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (θιάδνο «Δίδε Δλδπκαζίαο»)  

Ζ εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Διεπζεξψλ ηνπ Ννκνχ  Καβάιαο (Άγηνο Αλδξέαο Σ.Κ. 640-07 Καβάια, 

ηει. 25940-23600-603, fax 25940-23604) θαη ε ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν είλαη  www.elvesa.gr. 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαιχπηνπλ ηελ εηαηξία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (Ο Όκηινο). 

Οη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Οη ζπγαηξηθέο 

ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο ζε απηέο θαη παχνπλ λα 

ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ παχεη λα πθίζηαηαη ν έιεγρνο. 

Γνκή ηνπ Οκίινπ 

 Δηαηξία  % πκκεηνρήο Έδξα       Μέζνδνο Δλνπνίεζεο 

ΔΛΒΔ ABEE Μεηξηθή Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Οιηθή Δλνπνίεζε 

ΛΖΣΩ Α.Δ. 
(1)

  30,333% Πεξηζηέξη Οιηθή Δλνπνίεζε 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 Α.Δ. 100% Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Οιηθή Δλνπνίεζε 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ. 25,00% Αζήλα Καζαξή Θέζε 

ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ 
(2)

  49,00% Βνπιγαξία Καζαξή Θέζε 

LETOSHOP D.O.O BEOGRAD 24,266% εξβία Οιηθή Δλνπνίεζε 
 

(1)  Ζ εηαηξεία ΛΖΣΩ Α.Δ. ελνπνηείηαη πιήξσο επεηδή ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κέηνρν 

ηεο εηαηξείαο απηήο πνπ δηαζέηεη ην 39,999% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ  θαη έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 
 

(2)   Αθνξά ζε ζπγαηξηθή  θαηά πνζνζηφ 80% ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΛΖΣΩ Α.Δ.  Ζ εηαηξεία απηή ζπζηάζεθε 

κέζα ζηε ρξήζε 2007 θαη έθηνηε πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. 

 

2.    Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο  

 

2.1. Πιαίζην  θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 

Οη παξνχζεο εηήζηεο  αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηε    ρξήζε 2016 ( 1 

Ηαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ). Έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο , ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη  ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

http://www.elvesa.gr/
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Αλαθνξάο (ζην εμήο ΓΠΥΑ) πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαζψο 

θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο , πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (IFRIC) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπαηθή ΄Δλσζε . Όια ηα αλαζεσξεκέλα ε λενεθδνζέληα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή 

ζηελ εηαηξεία θαη ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 , ειήθζεθαλ ππφςε ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ 

εθαξκφζηκα. 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ,  κε 

εμαίξεζε θάπνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπκκεηνρηθνί ηίηινη) ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηελ θαζαξή ζέζε . 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2016 , έρεη γίλεη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο 

πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015 .  

 

2.2. Υξήζε εθηηκήζεσλ. 
 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥA απαηηεί ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ , πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ , ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο , ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο 

εθηηκήζεηο απηέο (βιέπε παξαθάησ ζεκείσζε ππ΄αξηζκ. 4). 

 

2.3   Νέα πξόηππα , ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο  

Νέα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή από 01.01.2016 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 
 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα 

ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2016 

Δτήσιες Βελτιώσεις στα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2012-2014,  εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2014,  έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2343/2015.   Οη θαησηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ  ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 5 θαη 7 θαη ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα 19 θαη 34 δελ  αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο  θαη ηνπ Οκίινπ. 

ΓΠΥΑ 5 «Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Καηερφκελα πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε ή δηαλνκή ζηνπο 

ηδηνθηήηεο) δελ  πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. 

πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 5. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη 

επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο. 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 
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Δμππεξέηεζε ζπκβάζεσλ κεηά ηελ κεηαβίβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Δάλ κία επηρείξεζε κεηαβηβάδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππφ φξνπο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ 

κεηαβηβάδνληα λα απναλαγλσξίζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην Γ.Π.Υ.Α. 7 απαηηεί λα γλσζηνπνηνχληαη φιεο νη 

κνξθέο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε κεηαβηβάδνπζα επί ησλ κεηαβηβαζζέλησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 7 παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ηη ελλνεί κε ηνλ φξν «ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ 

ηξνπνπνίεζε πξφζζεζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο δηνηθήζεηο λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ 

νη φξνη κηαο ζχκβαζεο γηα εμππεξέηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ 

κεηαβηβαζηεί ζπληζηά «ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ην δηθαίσκα (αιιά φρη ηελ 

ππνρξέσζε) αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο. 

Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη ε επηπξφζζεηε γλσζηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 7 

«Γλσζηνπνίεζε - πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ 

απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλα γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο αλ απαηηείηαη απφ ην Γ.Λ.Π. 34. Ζ 

ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. 

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 

2015. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχ αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε θαη φρη κε βάζε ηε  ρψξα πνπ 

ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην 

λφκηζκα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.  

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ 

ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή 

έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε Γηαρείξηζεο). Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο 

θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε 

απηφλ ηνλ  ηξφπν, ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) –Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ: Δθαξκνγή ησλ εμαηξέζεσλ 

ελνπνίεζεο 

ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα  ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 γηα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο 

Δπελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

ΓΛΠ  1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε  ησλ  Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ» -Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνίεζεο 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014, απνζαθελίδνπλ φηη ε 

ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηέο 

αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ  κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, νη 

ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, 

θαζνξίδνληαο ην πνπ  θαη κε πνηα ζεηξά παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνζχλνια θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 
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ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη 

κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο  Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο  κεζφδνπο απφζβεζεο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ απφζβεζεο βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε 

βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Ζ αλσηέξσ ζέζε δελ ηζρχεη φηαλ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθθξάδεηαη σο κέηξν ππνινγηζκνχ 

ησλ εζφδσλ ή φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ηα έζνδα θαη ε αλάισζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 

θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2015. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γεσξγία: Καξπνθφξα Φπηά 

Οη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα θαξπνθφξα θπηά (bearer plants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16  έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2015. 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»-Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014, επηηξέπεη ζε κία 

νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο ζε 

ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο, ζηηο αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ ζπληζηά επηινγή 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 

Γεθεκβξίνπ 2015 . 

ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα  ππφ  θνηλφ  έιεγρν» -Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο απφθηεζεο κεξηδίνπ ζε κηα 

απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη έλαο επελδπηήο εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ απνθηά 

ζπκκεηνρή ζε κία θνηλή επηρείξεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο  24 Ννεκβξίνπ 2015.  

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 

2015. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε απινπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 

εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ κηζζνχ.  
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Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία  θαη ηνλ Όκηιν.   

Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα  κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξεία  θαη ν Όκηινο δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα 

θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη ην 

ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε  ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία  θαη 

ν Όκηινο βξίζθνληαη  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

Σν ΓΠΥΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2016. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» θαη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 

2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. 

Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη 

ΜΔΓ 31. 

Σν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ 

ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ 

απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο 

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

ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Σν ΓΠΥΑ 15 πηνζεηήζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2016.  

ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» 

ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην πξφηππν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδφκελσλ 

Γξαζηεξηνηήησλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε 

ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο. 

Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα ζπλερίζεη λα 

ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ξπζκηδφκελσλ 
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δξαζηεξηνηήησλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ 

ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο απηψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζψζεηο»  

ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ 

είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη 

εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην 

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

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

ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα 

αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10  (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο 

ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πψιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ 

Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ 

Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014, είλαη φηη 

νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη 

ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα  κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  ζηεγάδνληαη ζε κηα 

ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δεκηέο” 

 Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ 

επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 7  Καηαζηάζεηο ηακηαθψλ ξνψλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο”  Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ 

ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα 

απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο ξνέο θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (Σξνπνπνίεζε) “Σαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε 

ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”  

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο 

ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία 

κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ‟ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο 

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

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία 

ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε ην ΓΠΥΑ 4».  

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην ζπκβνχιην  ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν 

πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη  αλαβνιή. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο  πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ην ΓΠΥΑ 9 

εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ηηο λέεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. 

• παξέρεη  ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο αζθάιεηεο, κηα 

πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 2021.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ πκβάζεηο κε Πειάηεο»  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 

15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε 

εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ 

εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ εηαηξεία θαη ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο  Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018 θαη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΧΑ, Κύθινο 2014-2016 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016,  έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
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Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη  ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην 

Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ είλαη 

πιένλ απαξαίηεηεο. 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπηκέηξεζε πγγελψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηψλ ζηελ εχινγε αμία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε θνηλνπξαμίεο πνπ 

θαηέρεηαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο 

νληφηεηαο  πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη 

δηαζέζηκε γηα θάζε κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  

ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνηχπνπ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νη απαηηήζεηο 

γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ, εθηφο απφ εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ Β10-Β16, ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο 

νληφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα γηα πψιεζε, σο 

θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο». 

ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθψλ αθηλήησλ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη κφλν 

φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή 

παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 

ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Ζ Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε ή ηελ 

πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα 

φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε λνκηζκαηηθή 

ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε δηεξκελεία ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο 

αλαγλψξηζεο ησλ κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε 

πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 

2.4   Δλνπνίεζε – Απνηίκεζε ζπγαηξηθώλ θαη ζπγγελώλ επηρεηξήζεσλ 

 

(α) Θπγαηξηθέο 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο αγνξάο. Σν θφζηνο ηεο απφθηεζεο 

κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ 

εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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θφζηνπο άκεζα επηξξηπηένπ ζηελ ζπλαιιαγή. Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ ζπληζηνχλ κηα επηρεηξεκαηηθή ελνπνίεζε απνηηκψληαη θαηά ηελ απφθηεζε ζηηο 

εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο 

ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θφζηνο, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα 

ζηα απνηειέζκαηα. 

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη απξαγκαηνπνίεηα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ δηαγξάθνληαη. Οη απξαγκαηνπνίεηεο δεκίεο, δηαγξάθνληαη εθφζνλ δελ ππάξρεη έλδεημε 

απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ είλαη ίδηεο κε 

απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ φκηιν. 

(β) πγγελείο 

ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ν Όκηινο έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 

θπκαίλνληαη απφ 20 – 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο. Ο ινγαξηαζκφο ησλ επελδχζεσλ ζε 

ζπγγελείο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππεξαμία κεησκέλε κε ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. 

Σν κεξίδην ηνπ νκίινπ πάλσ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απφθηεζε 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ απηφ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε, 

θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηνπ νκίινπ  επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγγελνχο εμηζσζεί κε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηελ ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη δεκηέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πεξαηηέξσ 

δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο.  

Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο  εηαηξείεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απνηηκψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο  θαη νη ζπγγελείο εηαηξίεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο δεκίεο απνκείσζεο.  

2.5   Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα. 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνληαη πξνηφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα 

άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο , νξίδεηαη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή , ζηελ νπνία 

παξέρνληαη πξνηφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ 

άιιεο πεξηνρέο. 

2.6   πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

▪  Νφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο 

Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 είλαη ην επξψ , θαηά 

ζπλέπεηα θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

▪  πλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθπεθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

ελδηάκεζσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ είλαη 

εθπεθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά 
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ηελ εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζην 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 

 

2.7   Δλζώκαηα  πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Ωο θφζηνο θηήζεσο γηα ηα γήπεδα θαη ηηο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  ιήθζεθε ε εχινγε αμία απηψλ θαηά ηελ 01-01-2004, ε νπνία θαη πξνζδηνξίζζεθε απφ 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

ελζψκαησλ παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία θαη 

ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα, φηαλ γίλνληαη. 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη 

κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

     

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε 

κε ηελ αμία θηήζεσο ζε 20%. Γηα ηα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δελ έρνπλ ππνινγηζζεί ππνιεηκκαηηθέο 

αμίεο. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο 

(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

 

2.8     Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κηζζσκάησλ θαη 

θεξδψλ απφ ππεξαμίεο. Απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο.  Σν θφζηνο θηήζεσο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Ωο θφζηνο θηήζεσο γηα ηα 

γήπεδα θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  ιήθζεθε ε εχινγε αμία απηψλ θαηά ηελ 01-01-2004, ε νπνία θαη 

πξνζδηνξίζζεθε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ γίλνληαη. 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ θηηξίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, κέζα ζηε 

σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

Μφληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο     29  ρξφληα 

 

Μφληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο     35 ρξφληα 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ                                      5-20 ρξφληα 

Μεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6 - 8 ρξφληα 

Κηηξηαθέο θαη κεραλνι. εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηαηθψλ ζηαζκψλ  20-25 ρξφληα 

Μεηαθνξηθά κέζα 5 - 7 ρξφληα 

Μεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο 3 - 5 ρξφληα 

Λνηπφο παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο 5 -10 ρξφληα 
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Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε 

κε ηελ αμία θηήζεσο ζε 20%. 

 

2.9     Τπεξαμία 

Ζ  ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ απφθηεζε κηαο ζπγαηξηθήο ε κηαο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο αληηπξνζσπεχεη ηελ ππεξβάιινπζα αμία ηνπ θφζηνπο ηεο απφθηεζεο , πάλσ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

Οκίινπ ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο ε ηεο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο , ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Ζ ππεξαμία αξρηθά αλαγλσξίδεηαη σο έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζην θφζηνο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξάηαη ζην θφζηνο κεησκέλν κε νπνηεζδήπνηε ζπζζσξεπκέλεο 

δεκίεο απνκείσζεο. Μηα αλαγλσξηζζείζα δεκία απνκείσζεο γηα ππεξαμία δελ αλαζηξέθεηαη ζε κηα 

κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Καηά ηελ πψιεζε ζπγαηξηθήο ε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο ην 

πνζφ ηεο ππεξαμίαο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ε ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πψιεζε. 

 

2.10    Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 

5 ρξφληα. 

 

 2.11   Πξνθαηαβαιόκελα πνζά γηα ελνηθίαζε θαηαζηεκάησλ 

 

Σα θαηαβαιιφκελα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα θαη ν  θαηαβαιιφκελνο  αέξαο γηα ηελ ελνηθίαζε θαηαζηεκάησλ  

ζεσξνχληαη  πξνθαηαβνιή θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλαινγηθά κε βάζε   ηελ  πεξίνδν πνπ δηαξθεί 

ε θάζε κίζζσζε , ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 6 έσο 12 ρξφληα. 

 

     2.12    Έιεγρνο απνκείσζεο ελζώκαησλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ 

Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο 

αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Οη δεκηέο απνκείσζεο 

θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

 

2.13  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

- Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο θαηαρσξνχκελεο 

ζηα απνηειέζκαηα.  

ηελ θαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κε ζθνπφ 

ηελ θεξδνζθνπία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ. 

 

2.14  Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πώιεζε 
 

Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πψιεζε απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο 

αλαπφζβεζηεο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πψιεζε.  Σα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε εθφζνλ ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο ζα 

αλαθηεζεί κέζσ πψιεζεο παξά  ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Απηή ε πξνππφζεζε ζεσξείηαη φηη ηζρχεη κφλν 

φηαλ ε πψιεζε είλαη πνιχ πηζαλή θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν γηα άκεζε πψιεζε ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη. Ζ πψιεζε αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ θαηαρψξεζε.      



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

 2.15   Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 

αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ Μέζνπ Δηήζηνπ ηαζκηθνχ φξνπ.  Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ 

ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν 

ζηα απνηειέζκαηα. 

     2.16      Απαηηήζεηο από πειάηεο 
 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή 

αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ν φκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά 

πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Σν 

πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.  

 

2.17    Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  
 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

2.18      Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά  

 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο 

επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) 

εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά απφ ηα ίδηα  θεθάιαηα ηνπ νκίινπ,  κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή 

αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά 

θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

2.19     Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

2.20  Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο  

 

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο 

θφξνπο. Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ε θαη απαηηήζεηο 

πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο , πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ε ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο.  Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 
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λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη , βαζηδφκελνη ζην θνξνινγηθφ 

θέξδνο ηεο ρξήζεο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά 

ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

2.21   Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ , ην ππεξβάιινλ πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ , κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ε 

ζε επηζηξνθή. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ 

κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία, φπσο απηέο έρνπλ 

ζπζζσξεπηεί ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο γηα ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο εξγαζηαθήο δσήο.  Γηα ηελ 

πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σν 

δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ παξνρψλ απηψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. 

2.22     Πξνβιέςεηο  

Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ν φκηινο έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.  Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη , εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ε εθξνψλ 

πφξσλ , αληίζηνηρα. 

2.23    Δπηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ε άιια έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα βάζεη ηεο 

αξρήο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα θαη απεηθνλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αθαηξεηηθά ησλ 

αληίζηνηρσλ εμφδσλ. 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην Παζεηηθφ σο 

έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα  δσήο ησλ ζρεηηθψλ 

παγίσλ. 

2.24     Αλαγλώξηζε εζόδσλ - εμόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο 

αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν φκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  
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 (β) Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

(γ) Έζνδα από δηθαηώκαηα. 

Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

(δ) Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδν, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ εγθξίλνληαη 

απφ ην φξγαλν πνπ είλαη θαηά λφκν αξκφδην λα ηα ρνξεγεί. 

(ε) Έμνδα  

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δνπιεπκέλε βάζε. 

2.25      Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο ελζσκάησλ παγίσλ φπνπ ν φκηινο έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη 

θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζσκάησλ 

παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε 

ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Οη ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ 

πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ελζψκαηα πάγηα 

πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην ρξφλν ηεο κίζζσζεο. ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηα κηζζψκαηα θαηαρσξνχληαη 

σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

 

2.26    Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Σν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξνθχπηεη. 

 

2.27      Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.28   Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 
 

Πνιηηηθή ηνπ νκίινπ  είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο 

ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηνπ αλάπηπμε. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ νκίινπ παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαζψο θαη ην θφζηνο θαη 

ηνπο θηλδχλνπο γηα θάζε θαηεγνξία θεθαιαίνπ. Ζ ζρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα έρεη σο 

αθνινχζσο:  

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 882.010,00 0,00 0,00 0,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 1.012.217,29 410.426,19 350.040,50 667,31 
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Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα -2.047.735,79 -2.375.722,35 -545.278,42 -1.447.394,73 

Καζαξφ ρξένο -153.508,50 -1.965.296,16 -195.237,92 -1.446.727,42 

     
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 19.952.337,59 20.411.198,40 17.595.146,28 17.805.902,30 

     
ρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα -0,008 -0,096 -0,011 -0,081 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ( Κ.Ν. 2190/1920 )  , επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε 

ζρέζε κε ηα  ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο : 

 

- Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ ,κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Νφκν.  

- ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο , θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη 

κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

- Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε 

γεληθή ζπλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

- Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ,πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 

, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε ,πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ 

ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα εηο λέν. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ 

θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο , φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

- Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά , θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο ,είλαη ππνρξεσηηθή. Απηφ δελ έρεη εθαξκνγή, 

αλ έηζη απνθαζηζηεί απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ 

θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ,ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ 

πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ 

πξνο θεθαιαηνπνίεζε ,εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ , ε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

Ο Όκηινο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε 

ηα ίδηα θεθάιαηα.   

 

 3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ – Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ , πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη 

θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Ζ εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 
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α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ γίλνληαη είηε ιηαληθψο ,   νη νπνίεο δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ή κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ κε ζρεδφλ κεδεληθφ θίλδπλν απσιεηψλ, είηε ρνλδξηθψο,  κε ρνξήγεζε ζρεηηθήο πίζησζεο (ζε αλνηθηφ 

ινγαξηαζκφ ή κε ηε ιήςε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ). 

Έηζη, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ νκίινπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο θαη 

απφ ην εχξνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηηκά φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ Οκίινπ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη θαηαλεκεκέλνο 

ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαλέλαο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ δελ μεπέξαζε κέζα ζην 2016 ζε 

πσιήζεηο ην 10% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο επίζεο θαη θαλέλαο πειάηεο ηνπ δελ είρε ππφινηπν θαηά 

ηελ 31.12.2016 πνπ λα μεπεξλνχζε ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νκίινπ. 

Δμ‟ άιινπ, ζηα πιαίζηα ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ, δηεξεπλάηαη ζε κφληκε βάζε ε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε ελ γέλεη νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά θάζε λένπ πειάηε θαη επηθαηξνπνηνχληαη ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ παιαηψλ πειαηψλ, δεδνκέλα κε βάζε ηα νπνία θαζνξίδνληαη αλάινγα θαη κε ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο  ηεο αγνξάο, ηα πηζησηηθά φξηα, νη φξνη πσιήζεσλ, εηζπξάμεσλ, νη απαηηνχκελεο 

εγγπήζεηο θ.α.. 

 

β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηνπ νκίινπ λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαηά ηε ιήμε ηνπο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ηνπ νκίινπ βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, ηφζν ιφγσ 

ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ φζν θαη ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ ηξαπεδηθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ. 

 

γ) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Με εμαίξεζε ηηο θαηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκνχο  πξνζεζκίαο ζηηο ηξάπεδεο, ν φκηινο δελ έρεη άιια ηνθνθφξα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπλεπψο ν θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πεξηνξίδεηαη ζε 

απηέο ηηο θαηαζέζεηο. 

Σα δάλεηα ηνπ νκίινπ , έρνπλ ζπλαθζεί κε κεηαβιεηφ επηηφθην θαη σο εθ ηνχηνπ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν 

ηακεηαθψλ ξνψλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. Ο φκηινο δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ επηηνθίνπ. 

 

(δ) Κίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο 

Ο Όκηινο έρεη  ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα θαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ζε νκφινγα θαη 

ακνηβαία θεθάιαηα ζε μέλν λφκηζκα θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ο φκηινο δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

ζπλαιιάγκαηνο.     

 

4.     εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη  θξίζεηο ηεο  Γηνηθήζεσο. 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνππνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ , πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο 

θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ , απνκείσζε αμίαο απνζεκάησλ θαη απαηηήζεσλ , ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, 
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αλνηρηέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά 

απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο .Οη παξαπάλσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

ηεο Γηνηθήζεσο  είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε  θαη επαλαμηνιφγεζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο 

εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 

κήλεο. 

5.  Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 
 

5α.  Πιεξνθόξεζε γηα ην θέξδνο ε ηε δεκία , ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεώζεηο 

Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην ΓΠΥΑ 8 “Λεηηνπξγηθνί Σνκείο” απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Σν ΓΠΥΑ 8 πξνβιέπεη νη 

ιεηηνπξγηθνί ηνκείο λα πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε ησλ εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πνπ ειέγρνληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηελ  δηνίθεζε ηνπ , πνπ 

απνθαζίδεη γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ πφξσλ αλά ηνκέα θαη πνπ θξίλεη ηελ απφδνζή ηνπ.  

 Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ κεηά ηελ απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξεία ζηηο 10/10/2013 , ηεο 

απνθηεζείζαο ζηελ ρξήζε 2012 ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ECOJOULE SOLAR AE ε νπνία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ απφθηεζε ζηε ζπλέρεηα ησλ θαηά 100% 

ζπγαηξηθψλ , ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΩΡΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

Δ..Ζ.Δ Α.Δ. θαη ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 Α.Δ. κε  αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο επίζεο ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο  επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. 

α)  παξαγσγή θαη εκπνξία  εηνίκσλ ελδπκάησλ . 

β)  εκπνξία   παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ εηδψλ θ.η.ι.  

γ)  παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε αλάιπζε αλά ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

Πεξίνδνο 1/1-31/12/2016 
      

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Δπηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Παξαγσγή θαη 
εκπνξία 
εηνίκσλ 

ελδπκάησλ 

Δκπνξία εηδψλ 
κπε-κπε , 

παηδηθψλ εηδψλ 
θηι 

Παξαγσγή 
ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

απφ 
αλαλεψζηκεο 

πεγέο Λνηπά Απαιείςεηο χλνιν 

Έζνδα απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο 2.425.044,89 20.019.181,91 883.443,80 
  

23.327.670,60 
Έζνδα απφ άιινπο ιεηηνπξγηθνχο 
ηνκείο            -  

χλνιν πσιήζεσλ 2.425.044,89 20.019.181,91 883.443,80 
 

 -  23.327.670,60 

Κφζηνο πσιήζεσλ (1.591.742,13) (12.643.362,59) (259.730,39)     (14.494.835,11) 

Μηθηφ θέξδνο  833.302,76 7.375.819,32 623.713,41 
 

 -  8.832.835,49 

Άιια έζνδα 228.590,34 223.174,50 
   

451.764,84 

Έμνδα δηαζέζεσο (232.294,65) (6.952.044,76) 
   

(7.184.339,41) 

Έμνδα δηνηθήζεσο (443.485,47) (363.999,02) (49.906,90) 
  

(857.391,39) 

Άιια έμνδα (138.360,07) (25.382,09) 
   

(163.742,16) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (34.310,33) (64.881,06) (6.935,61) 
  

(106.127,00) 

Έζνδα απφ ρξεφγξαθα 
   

189.517,56 
 

189.517,56 
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Κέξδε/Εεκίεο  απφ πψιεζε 
ρξενγξάθσλ 

   
(109.003,61) 

 
(109.003,61) 

Κέξδε/Εεκίεο  απφ ηελ απνηίκεζε 
ρξεκαη. ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε 
αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνη. 
ρξήζεο 

   
12.352,18 

 
12.352,18 

Κέξδε-δεκίεο απφ ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο       (1.477,40)   (1.477,40) 

Κέξδνο-Εεκία πξφ θφξσλ 213.442,58 192.686,89 566.870,90 91.388,73  -  1.064.389,10 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 
     

(439.279,19) 

Κέξδε/Εεκίεο  κεηά απφ θφξνπο 
     

625.109,91 

       ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
      

Πξνζζήθεο παγίσλ 47.827,95 251.189,75 
   

299.017,70 

Απνζβέζεηο παγίσλ 96.637,16 528.621,65 177.452,52 
  

802.711,33 

       ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
      ηνηρεία ελεξγεηηθνχ (πιελ 

ζπκκεηνρψλ) 7.375.861,31 12.680.197,13 6.820.019,76 4.292.168,68 
 

31.168.246,88 

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 1.012.375,49 
    

1.012.375,49 

πκκεηνρέο 3.002.130,51 
   

(3.002.130,51)  -  

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 11.390.367,31 12.680.197,13 6.820.019,76   (3.002.130,51) 32.180.622,37 

       
ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

      
χλνιν ππνρξεψζεσλ 1.585.433,81 9.163.782,52 1.479.068,45     12.228.284,78 

 

Πεξίνδνο 1/1-31/12/2015 
      

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Δπηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Παξαγσγή θαη 
εκπνξία 
εηνίκσλ 

ελδπκάησλ 

Δκπνξία εηδψλ 
κπε-κπε , 

παηδηθψλ εηδψλ 
θηι 

Παξαγσγή 
ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

απφ 
αλαλεψζηκεο 

πεγέο Λνηπά Απαιείςεηο χλνιν 

Έζνδα απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο 1.725.262,53 17.644.518,29 606.843,74 
  

19.976.624,56 
Έζνδα απφ άιινπο ιεηηνπξγηθνχο 
ηνκείο            -  

χλνιν πσιήζεσλ 1.725.262,53 17.644.518,29 606.843,74 
 

 -  19.976.624,56 

Κφζηνο πσιήζεσλ (1.198.377,62) (11.112.087,94) (105.600,29)     (12.416.065,85) 

Μηθηφ θέξδνο  526.884,91 6.532.430,35 501.243,45 
 

 -  7.560.558,71 

Άιια έζνδα 141.566,86 185.846,01 
   

327.412,87 

Έμνδα δηαζέζεσο (266.191,67) (6.579.092,50) 
   

(6.845.284,17) 

Έμνδα δηνηθήζεσο (368.426,69) (336.317,71) (79.481,81) 
  

(784.226,21) 

Άιια έμνδα (55.771,44) (72.495,82) 
   

(128.267,26) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (14.183,85) (72.287,36) (10.458,13) 
  

(96.929,34) 

Έζνδα απφ ρξεφγξαθα 
   

250.960,56 
 

250.960,56 
Κέξδε/Εεκίεο  απφ πψιεζε 
ρξενγξάθσλ 

   
(403.566,13) 

 
(403.566,13) 

Κέξδε/Εεκίεο  απφ ηελ απνηίκεζε 
ρξεκαη. ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε 
αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνη. 
ρξήζεο 

   
(49.652,21) 

 
(49.652,21) 

Εεκία απφ απνκείσζε Goodwill 
   

(168.654,88) 
 

(168.654,88) 
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Κέξδε-δεκίεο απφ ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο       (977,40)   (977,40) 

Κέξδνο-Εεκία πξφ θφξσλ (36.121,88) (341.917,03) 411.303,51 (371.890,06)  -  (338.625,46) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 
     

285.875,52 

Κέξδε/Εεκίεο  κεηά απφ θφξνπο 
     

(52.749,94) 

       
ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

      
Πξνζζήθεο παγίσλ 23.760,97 178.402,09 2.681,28 

  
204.844,34 

Απνζβέζεηο παγίσλ 90.057,56 506.307,23 105.600,29 
  

701.965,08 

       
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

      ηνηρεία ελεξγεηηθνχ (πιελ 
ζπκκεηνρψλ) 8.213.871,66 11.523.330,94 2.742.429,66 5.974.492,06 

 
28.454.124,32 

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 1.013.852,89 
    

1.013.852,89 

πκκεηνρέο 1.480.853,11 
   

(1.480.853,11)  -  

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 10.708.577,66 11.523.330,94 2.742.429,66 5.974.492,06 (1.480.853,11) 29.467.977,21 

       
ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

      
χλνιν ππνρξεψζεσλ 1.786.429,03 7.268.049,78 2.300,00     9.056.778,81 

 

5β. Πιεξνθόξεζε γηα γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 

Οη γεσγξαθηθνί   ηνκείο   ηνπ   νκίινπ ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά ζε δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο  ( Διιάδα θαη 

Δμσηεξηθφ ) θαη δηεπζχλνληαη απφ ηελ έδξα  .   

Οη πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ αθνξνχλ θπξίσο ζε πσιήζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

Σα έζνδα  απν ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλέκνληαη θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή σο θαησηέξσ : 

 

 

Ο όκηινο 

1/1-31/12/2016 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 20.219.215,83 1.728.510,34 21.947.726,17 

Πσιήζεηο Πξνηφλησλ 915.003,80 464.940,63 1.379.944,43 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 21.134.219,63 2.193.450,97 23.327.670,60 

    1/1-31/12/2015 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 17.340.049,06 1.591.021,41 18.931.070,47 

Πσιήζεηο Πξνηφλησλ 674.674,77 370.879,32 1.045.554,09 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 18.014.723,83 1.961.900,73 19.976.624,56 

    

 

Ζ εηαηξεία 

1/1-31/12/2016 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 1.900.985,91 27.558,35 1.928.544,26 

Πσιήζεηο Πξνηφλησλ 877.627,99 464.940,63 1.342.568,62 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 2.778.613,90 492.498,98 3.271.112,88 
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1/1-31/12/2015 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 1.196.713,49 89.838,69 1.286.552,18 

Πσιήζεηο Πξνηφλησλ 674.674,77 370.879,32 1.045.554,09 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 1.871.388,26 460.718,01 2.332.106,27 

 

 

Σν ζχλνιν ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ   βξίζθνληαη  ζηελ Διιάδα κε 

εμαίξεζε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνζνχ επξψ  207.261,66 πνπ βξίζθνληαη ζηελ εξβία. 

 

6. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνύο ησλ Οηθνλνκηθώλ     Καηαζηάζεσλ 

6.1   Δλζώκαηα πάγηα 

Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο ζηνλ φκηιν θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2016 αλήιζαλ ζην πνζφ 

επξψ 299.017,70 θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε δηακνξθψζεηο επί αθηλήησλ ηξίησλ θαη ζε αγνξέο επίπισλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ .  

           Ζ θίλεζε ησλ Δλζψκαησλ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ρξήζε 2016 (1.1.2016–31.12.2016) θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) έρεη σο εμήο : 

 

Ο όκηινο 

31/12/2016 
       Κόζηνο 
       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016 60.996,00 7.312.948,23 2.781.077,02 133.924,04 3.091.003,88 1.340,43 13.381.289,60 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -  158.998,34 26.348,16 22.921,80 90.749,40  -  299.017,70 

Πάγηα απνθηεζέλησλ ζηε 
ρξήζε ζπγαηξηθψλ 21.000,00 830.086,70 3.370.682,47  -   -   -  4.221.769,17 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -  (971,20)  -  (21.662,67)  -   -  (22.633,87) 

Λνηπέο θηλήζεηο  -   -   -   -  (39.410,16)  -  (39.410,16) 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο  -  (4.546,70) (1.534,01)  -  (232,23)  -  (6.312,94) 

Τπφινηπν 31/12/2016 81.996,00 8.296.515,37 6.176.573,63 135.183,17 3.142.110,90 1.340,43 17.833.719,50 

        σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016  -  (4.319.051,81) (985.947,90) (50.263,51) (2.502.502,97)  -  (7.857.766,19) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (387.991,41) (180.459,66) (16.647,64) (155.622,51)  -  (740.721,22) 

Απνζβέζεηο απνθηεζέλησλ 
ζηε ρξήζε ζπγαηξηθψλ  -  (151.238,87) (690.108,03)  -   -   -  (841.346,90) 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -  971,20  -  21.662,66  -   -  22.633,86 

Λνηπέο θηλήζεηο  -   -   -   -  39.268,42  -  39.268,42 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο  -  3.390,23 280,91  -  231,98  -  3.903,13 

Τπφινηπν 31/12/2016  -  (4.853.920,65) (1.856.234,68) (45.248,49) (2.618.625,08)  -  (9.374.028,90) 

        Αλαπ. Αμία 31/12/2016 81.996,00 3.442.594,72 4.320.338,95 89.934,68 523.485,82 1.340,43 8.459.690,60 

31/12/2015 
       

Κόζηνο 
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Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 60.996,00 7.282.406,48 2.765.284,77 88.540,34 3.067.100,03 2.340,43 13.266.668,05 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -  32.051,33 83.329,64 48.933,70 41.529,67 (1.000,00) 204.844,34 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  (67.416,06) (3.550,00) (17.540,07)  -  (88.506,13) 
πλαι. Γηαθ. 
Μεηαηξνπήο  -  (1.509,57) (121,34)  -  (85,75)  -  (1.716,65) 

Τπφινηπν 31/12/2015 60.996,00 7.312.948,23 2.781.077,02 133.924,04 3.091.003,88 1.340,43 13.381.289,60 

        σξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015  -  (3.953.486,40) (938.658,96) (42.396,08) (2.363.758,42)  -  (7.298.299,86) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (366.728,45) (106.837,19) (10.648,26) (155.761,13)  -  (639.975,03) 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  59.473,81 2.780,83 16.930,92  -  79.185,56 
πλαι. Γηαθ. 
Μεηαηξνπήο  -  1.163,05 74,44  -  85,66  -  1.323,15 

Τπφινηπν 31/12/2015  -  (4.319.051,81) (985.947,90) (50.263,51) (2.502.502,97)  -  (7.857.766,19) 

        
Αλαπ. Αμία 31/12/2015 60.996,00 2.993.896,43 1.795.129,12 83.660,53 588.500,91 1.340,43 5.523.523,41 

 

Ζ εηαηξεία 

31/12/2016 
       

Κόζηνο 
       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016 60.996,00 378.027,18 2.659.250,25 74.721,64 650.788,19 1.340,43 3.825.123,69 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -   -  15.480,70 22.000,00 10.347,25  -  47.827,95 
Πάγηα απνξξνθεζείζαο 
ζπγαηξηθήο  -  290.086,70 1.239.722,80  -   -   -  1.529.809,50 

Τπφινηπν 31/12/2016 60.996,00 668.113,88 3.914.453,75 96.721,64 661.135,44 1.340,43 5.402.761,14 

        
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 

       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016  -  (85.438,27) (949.919,63) (24.150,51) (641.103,10)  -  (1.700.611,51) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (24.046,41) (155.443,91) (11.083,73) (10.396,52)  -  (200.970,57) 
Απνζβέζεηο απνξξνθεζείζαο 
ζπγαηξηθήο  -  (47.288,87) (195.662,43)  -   -   -  (242.951,30) 

Τπφινηπν 31/12/2016  -  (156.773,55) (1.301.025,97) (35.234,24) (651.499,62)  -  (2.144.533,38) 

        
Αλαπ. Αμία 31/12/2016 60.996,00 511.340,33 2.613.427,78 61.487,40 9.635,82 1.340,43 3.258.227,76 

 

 

 

 

 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

31/12/2015 
       

Κόζηνο 
       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 60.996,00 378.027,18 2.723.985,03 64.071,64 657.428,96 2.340,43 3.886.849,24 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -   -  2.681,28 14.200,00 10.560,97 (1.000,00) 26.442,25 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  (67.416,06) (3.550,00) (17.201,74)  -  (88.167,80) 

Τπφινηπν 31/12/2015 60.996,00 378.027,18 2.659.250,25 74.721,64 650.788,19 1.340,43 3.825.123,69 

        σξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015  -  (70.094,47) (908.829,85) (18.139,19) (648.778,04)  -  (1.645.841,55) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (15.343,80) (100.563,59) (8.792,15) (8.968,26)  -  (133.667,80) 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  59.473,81 2.780,83 16.643,20  -  78.897,84 

Τπφινηπν 31/12/2015  -  (85.438,27) (949.919,63) (24.150,51) (641.103,10)  -  (1.700.611,51) 

        
Αλαπ. Αμία 31/12/2015 60.996,00 292.588,91 1.709.330,62 50.571,13 9.685,09 1.340,43 2.124.512,18 

 

6.2  Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 

 
Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

31/12/2016 
      

Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -   -   -   -   -   -  

Τπφινηπν 31/12/2016 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

       σξεπκέλεο 
απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2016  -  (634.000,50) (634.000,50)  -  (634.000,50) (634.000,50) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (61.990,11) (61.990,11)  -  (61.990,11) (61.990,11) 

Τπφινηπν 31/12/2016  -  (695.990,61) (695.990,61)  -  (695.990,61) (695.990,61) 

       
Αλαπ. Αμία 31/12/2016 1.703.480,16 1.498.454,23 3.201.934,39 1.703.480,16 1.498.454,23 3.201.934,39 

       
31/12/2015 

      
Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -   -   -   -   -   -  

Τπφινηπν 31/12/2015 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

       



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

σξεπκέλεο 
απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015  -  (572.010,45) (572.010,45)  -  (572.010,45) (572.010,45) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (61.990,05) (61.990,05)  -  (61.990,05) (61.990,05) 

Τπφινηπν 31/12/2015  -  (634.000,50) (634.000,50)  -  (634.000,50) (634.000,50) 

       
Αλαπ. Αμία 31/12/2015 1.703.480,16 1.560.444,34 3.263.924,50 1.703.480,16 1.560.444,34 3.263.924,50 

 

 

 

6.3   Τπεξαμία επηρείξεζεο 

Ζ  ππεξαμία πνζνχ επξψ 168.654,88 είρε πξνθχςεη ζηελ  ρξήζε 2006 απφ ηελ εμαγνξά πξφζζεηνπ πνζνζηνχ 

4,86333 % ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΛΖΣΩ ΑΔ . Καηά ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πνπ έγηλε ζηηο 31/12/2015 

απνκεηψζεθε ζην ζχλνιν ηεο θαη επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ ηεο ρξήζεο απηήο. 

 

6.4   Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Αλάιπζε : 
 

Ο όκηινο 
    31/12/2016 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Γηθαίσκα     
ρξήζεο γεο 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
θσηνβνιηαηθψλ 

πάξθσλ χλνιν 

Κόζηνο 
    Τπφινηπν έλαξμεο 355.824,08 55.890,39 526.595,81 938.310,28 

Πξνζζήθεο  6.052,91  -  777.961,24 784.014,15 

Λνηπέο θηλήζεηο  -   -  12.496,85 12.496,85 

Τπφινηπν  ιήμεο 361.876,99 55.890,39 1.317.053,90 1.734.821,28 

     σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
    Τπφινηπν έλαξμεο (342.246,38) (8.383,56) (79.039,39) (429.669,33) 

Απνζβέζεηο  (9.699,66) (2.794,52) (38.826,64) (51.320,82) 

Τπφινηπν ιήμεο (351.946,04) (11.178,08) (117.866,03) (480.990,15) 

     Αλαπόζβεζηε αμία 9.930,95 44.712,31 1.199.187,87 1.253.831,13 

     31/12/2015 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Γηθαίσκα     
ρξήζεο γεο 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
θσηνβνιηαηθψλ 

πάξθσλ χλνιν 

Κόζηνο 
    Τπφινηπν έλαξμεο 355.641,97 55.890,39 526.595,81 938.128,17 

Πξνζζήθεο  182,11  -   -  182,11 

Τπφινηπν  ιήμεο 355.824,08 55.890,39 526.595,81 938.310,28 

     σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
    Τπφινηπν έλαξμεο (330.970,39) (5.589,04) (52.709,60) (389.269,03) 

Απνζβέζεηο  (11.275,99) (2.794,52) (26.329,79) (40.400,30) 

Τπφινηπν ιήμεο (342.246,38) (8.383,56) (79.039,39) (429.669,33) 

     Αλαπόζβεζηε αμία 13.577,70 47.506,83 447.556,42 508.640,95 

     

     Ζ Δηαηξεία 
    



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

31/12/2016 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Γηθαίσκα     
ρξήζεο γεο 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
θσηνβνιηαηθψλ 

πάξθσλ χλνιν 

Κόζηνο 
    Τπφινηπν έλαξμεο 4.897,74 55.890,39 526.595,81 587.383,94 

Πξνζζήθεο  1.153,49  -  228.745,97 229.899,46 

Λνηπέο θηλήζεηο  -   -  12.496,85 12.496,85 

Τπφινηπν  ιήμεο 6.051,23 55.890,39 767.838,63 829.780,25 

     σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
    Τπφινηπν έλαξμεο (2.710,38) (8.383,56) (79.039,39) (90.133,33) 

Απνζβέζεηο  (1.143,10) (2.794,52) (38.826,64) (42.764,26) 

Τπφινηπν ιήμεο (3.853,48) (11.178,08) (117.866,03) (132.897,59) 

     Αλαπόζβεζηε αμία 2.197,75 44.712,31 649.972,60 696.882,66 

     31/12/2015 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Γηθαίσκα     
ρξήζεο γεο 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
θσηνβνιηαηθψλ 

πάξθσλ χλνιν 

Κόζηνο 
    Τπφινηπν έλαξμεο 4.897,74 55.890,39 526.595,81 587.383,94 

Πξνζζήθεο   -   -   -   -  

Τπφινηπν  ιήμεο 4.897,74 55.890,39 526.595,81 587.383,94 

     
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 

    
Τπφινηπν έλαξμεο (1.730,83) (5.589,04) (52.709,60) (60.029,47) 

Απνζβέζεηο  (979,55) (2.794,52) (26.329,79) (30.103,86) 

Τπφινηπν ιήμεο (2.710,38) (8.383,56) (79.039,39) (90.133,33) 

     
Αλαπόζβεζηε αμία 2.187,36 47.506,83 447.556,42 497.250,61 

 

- Σν δηθαίσκα ρξήζεο γεο πνζνχ επξψ  55.890,39 αθνξά   ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζην Διιεληθφ Γεκφζην 

σο αληάιιαγκα ρξήζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ ζε δεκφζηα έθηαζε  θαη  κεηαθέξεηαη  

αλαινγηθά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο  ζηα απνηειέζκαηα  ρξήζεσο .  

α) Σν θνλδχιην ''άδεηα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ '' πνζνχ επξψ 526.595,81 αθνξά ζηελ ππεξαμία 

πνπ θαηαβιήζεθε ζε πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά ηελ εμαγνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ECOJOULE A.E. θαη 

αθνξά νπζηαζηηθά ζην ηίκεκα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ ηεο θαη κεηαθέξεηαη αλαινγηθά 

απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

β) Σν θνλδχιην ''άδεηα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ '' πνζνχ επξψ 777.961,24 αθνξά : 

- θαηά πνζφ επξψ 228.745,97 ζηελ ππεξαμία πνπ θαηαβιήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαηά ηελ εμαγνξά ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Δ..Ζ.Δ. Α.Δ. θαη αθνξά νπζηαζηηθά ζην ηίκεκα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηαηθνχ 

πάξθνπ ηεο θαη κεηαθέξεηαη αλαινγηθά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο. 

Ζ ζεηηθή εκπνξηθή εχλνηα απφ ηελ ελ ιφγσ εμαγνξά πξνζδηνξίζζεθε σο εμήο : 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

Ζκεξνκελία εμαγνξάο 7/1/2016 

Απνθηεζέλ πνζνζηφ 100% 

χλνιν κεηνρψλ εηαηξείαο 7.200 

Αγνξαζζείζεο κεηνρέο 7.200 

Σηκή αγνξάο αλά κεηνρή 70,60 

πλνιηθφ ηίκεκα αγνξάο 508.320,00 

Μείνλ : Δχινγε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο 279.574,03 

Δκπνξηθή εχλνηα (ζεηηθή) 228.745,97 

 

Ζ εκπνξηθή εχλνηα αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθά ηελ αμία ηεο άδεηαο πνπ θαηέρεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ , εκθαλίζζεθε ζηνλ παξαπάλσ ινγαξηαζκφ θαη ζα κεηαθέξεηαη  αλαινγηθά 

απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο  ζηα απνηειέζκαηα  ρξήζεσο . 

Ζ εχινγε αμία ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιήθζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν θαηά ηελ παξαπάλσ εμαγνξά , ήηαλ ηα αθφινπζα : 

Δλζψκαηα πάγηα 1.305.255,65 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 266.966,01 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 10.280,31 

Σξαπεδηθά δάλεηα -1.258.831,27 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο -25.393,14 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο -18.703,53 

 279.574,03 

  

Πνζνζηφ εμαγνξάο  100% 
  

Αλαινγία επί ζπλνιηθήο εχινγεο αμίαο  279.574,03 

 

 

-  θαηά πνζφ επξψ 549.215,27 ζηελ ππεξαμία πνπ θαηαβιήζεθε ηνλ Ννέκβξην  ηνπ 2016 θαηά ηελ εμαγνξά ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1  Α.Δ. θαη αθνξά νπζηαζηηθά ζην ηίκεκα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ ηεο θαη κεηαθέξεηαη αλαινγηθά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

Ζ ζεηηθή εκπνξηθή εχλνηα απφ ηελ ελ ιφγσ εμαγνξά πξνζδηνξίζζεθε σο εμήο : 

Ζκεξνκελία εμαγνξάο 22/11/2016 

Απνθηεζέλ πνζνζηφ 100% 

πλνιηθφ ηίκεκα αγνξάο 1.519.800,00 

Μείνλ : Δχινγε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο 970.584,73 

Δκπνξηθή εχλνηα (ζεηηθή) 549.215,27 

 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση τρήσεως 2016 (ποσά σε εσρώ) 

Ζ εκπνξηθή εχλνηα αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθά ηελ αμία ηεο άδεηαο πνπ θαηέρεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ , εκθαλίζζεθε ζηνλ παξαπάλσ ινγαξηαζκφ θαη ζα κεηαθέξεηαη  αλαινγηθά 

απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο  ζηα απνηειέζκαηα  ρξήζεσο . 

Ζ εχινγε αμία ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιήθζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν θαηά ηελ παξαπάλσ εμαγνξά , ήηαλ ηα αθφινπζα : 

Δλζψκαηα πάγηα 2.093.564,07 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12,75 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 477.961,24 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 54.540,62 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο -240.412,41 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο -131.664,64 

Γάλεηα -1.283.416,90 

 970.584,73 

 

Πνζνζηφ εμαγνξάο  100% 
  

Αλαινγία επί ζπλνιηθήο εχινγεο αμίαο  970.584,73 

 

 

6.5  Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο – ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  -   -  2.987.359,00 1.467.559,00 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 1.012.375,49 1.013.852,89 1.027.147,00 1.027.147,00 

 
1.012.375,49 1.013.852,89 4.014.506,00 2.494.706,00 

 

6.5.1  Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 

1) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο :  

 

Αλάιπζε Θπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ  

 
Υψξα 

Δγθαηάζηαζεο 

Πνζνζηφ 
 Δχινγε Αμία 

ηελ 
31/12/2016 

 

Δηαηξεία πκκεηνρήο 
Αμία 

Κηήζεσο 
Τπεξαμία  

ΛΖΣΩ Α.Δ.
 
 Διιάδα 30,333% 918.560,00 1.467.559,00 548.999,00 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 
Α.Δ. 

Διιάδα 100% 1.519.800,00 1.519.800,00 
 

ΤΝΟΛΑ 
  

2.438.360,00 2.987.359,00 548.999,00 

 

Αλάιπζε θίλεζεο : 
 

Αμία θηήζεο  31/12/2015 
918.560,00 

Αγνξέο ζπκκεηνρψλ 
3.273.120,00 
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Απνξξφθεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
-1.753.320,00 

Αμία θηήζεο  31/12/2016 2.438.360,00 

  
Δχινγε αμία 31/12/2015 

1.467.559,00 

Δχινγε αμία 31/12/2016 2.987.359,00 

 
 

Τπεξαμία 31/12/2015 548.999,00 

Τπεξαμία 31/12/2016 548.999,00 
 

Ζ παξαπάλσ ζπγαηξηθή εηαηξεία  ΛΖΣΩ Α.Δ. θαηαρσξήζεθε ηελ 1.1.2004 ζηελ εχινγε αμία ηεο φπσο 

πξνέθπςε απφ εθηίκεζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  

31/12/2005 ,  31/12/2010  ,  31/12/2012 , 31/12/2014 θαη  31/12/2015. Οη δηαθνξέο θαηαρσξήζεθαλ ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

Καηά ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31/12/2015 πξνέθπςε δηαθνξά πνζνχ 

επξψ 170.000 , κεηά δε ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνχ επξψ 

49.300 ε ηειηθή δηαθνξά πνζνχ επξψ 120.700 θαηαρσξήζεθε ζε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. 

Ζ ζπγαηξηθή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 Α.Δ. απνθηήζεθε ζηε ρξήζε 2016 

 

2) ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο : 

Δλνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

Όπσο αλαθέξεηαη  παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν „‟ Γεληθέο πιεξνθνξίεο „‟ ε  εηαηξεία ΛΖΣΩ Α.Δ. ελνπνηείηαη 

πιήξσο επεηδή ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κέηνρν ηεο εηαηξείαο απηήο πνπ θαηείρε θαηά 

ηελ 31.12.2016 πνζνζηφ  39,999% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ  θαη έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 

6.5.2   Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 

1) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο:   

 31.12.2016 31.12.2015 

 1.027.147,00 1.027.147,00 

Αλάιπζε Δπελδύζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο   

  

Δηαηξεία  

Υψξα 

Δγθαηάζηαζεο 

 

% πκκεηνρήο 

 

Αμία Κηήζεσο 

Κφζηνο Κηήζεο 

κείνλ Απνκείσζε 

Τπεξαμία 

(Τπνηίκεζε) 

HARMONY 

CRUISES Α.Ν.Δ. 

 

Διιάδα 

 

25,00% 

 

1.027.147,00 

 

1.027.147,00 

 

 -  

ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

Δ.Π.Δ. 

 

Βνπιγαξία 

 

49,00% 

 

2.641,23 

 

 -  

 

(2.641,23) 

ΤΝΟΛΑ     1.029.788,23 1.027.147,00 (2.641,23) 

 

- Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία HARMONY CRUISES Α.Δ. απνηηκήζεθε ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο. Ζ εηαηξεία 

αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «HARMONY G. ΝΔΠΑ».  
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- Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ζπγγελή εηαηξεία ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ , απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ηελ 1.1.2004 θαη ε 

δεκία θαηαρσξήζεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα, δηφηη  εθηηκήζεθε  φηη δελ αλακέλνληαη, κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, 

κειινληηθά νθέιε απφ  ηελ ελ ιφγσ ζπκκεηνρή. 

 

2) ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

 31.12.2016 31.12.2015 

 1.012.375,49 1.013.852,89 

 

- Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία HARMONY CRUISES Α.Δ. πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο.  

- Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ζπγγελή εηαηξεία  ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ , πεξηιακβάλεηαη ζηηο  ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ θαζαξή ζέζε εθηηκήζεθε  σο κεδεληθή. 

 

6.6   Αλάιπζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θόξσλ 
 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Αλαβαιιφκελεο θνξνι. απαηηήζεηο 0,00 524.392,84 0,00 48.607,41 

Αλαβαιιφκελεο θνξνι. Τπνρξεψζεηο -44.270,09 0,00 -283.454,00 0,00 

Τπφινηπν -44.270,09 524.392,84 -283.454,00 48.607,41 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

φηαλ ππάξρεη έλα λφκηκα αζθεηφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππφθεηληαη θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή 

αξρή. 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ : 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Τπφινηπν αξρήο  πεξηφδνπ 524.392,84 108.108,21 48.607,41 -351.649,18 

Απνξξφθεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ -131.664,65 0,00 0,00 0,00 

Υξέσζε θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ  -436.748,30 416.378,67 -332.061,41 372.526,56 
Φφξνο ινηπψλ ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ 0,00 0,00 0,00 27.730,03 
Γηαθνξέο ζπλαιιαγκαηηθήο 
κεηαηξνπήο -249,99 -94,04 0,00 0,00 

Τπφινηπν ηέινπο πεξηφδνπ -44.270,09 524.392,84 -283.454,00 48.607,41 

 

Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη 

ινγηζηηθήο βάζεο  ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο  κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα 

ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  θαη ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ .   

 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη νη αλαβαιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο θαη ε κεηαβνιή  ησλ θνλδπιίσλ ζηελ ρξήζε έρνπλ σο εμήο: 
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Ο Όμιλος 
      31/12/2016 Τπφινηπν 31/12/2015 Κηλήζεηο ρξήζεο 2016 Τπφινηπν 31/12/2016 

 
Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε 

Δλζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία   -349.595,93   -208.190,34   -557.786,27 

Άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 26.202,47   2.209,11   28.411,58   

Απνζέκαηα 15.080,00   -6.380,00   8.700,00   

Απαηηήζεηο             

Υξεφγξαθα   -26.802,69   -16.188,75   -42.991,44 

Πξνβιέςεηο γηα 
παξνρέο ζηνπο 
εξγαδφκελνπο 92.742,00   687,04   93.429,04   

Τπνρξεψζεηο 60.842,00   -203,00   60.639,00   

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
θνξνινγηθψλ δεκηψλ  705.924,99   -340.597,00   365.328,00   

 
900.791,46 -376.398,62 -344.283,84 -224.379,09 556.507,62 -600.777,71 

 
524.392,84 -568.662,93 -44.270,09 

       31/12/2015 Τπφινηπν 31/12/2014 Κηλήζεηο ρξήζεο 2015 Τπφινηπν 31/12/2015 

 
Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε 

Δλζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία   -263.299,90   -86.296,03   -349.595,93 

Άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 28.442,73     -2.240,26 26.202,47   

Απνζέκαηα     15.080,00   15.080,00   

Απαηηήζεηο   -1.391,02 1.391,02       

Υξεφγξαθα       -26.802,69   -26.802,69 

Πξνβιέςεηο γηα 
παξνρέο ζηνπο 
εξγαδφκελνπο 75.426,00   17.316,00   92.742,00   

Τπνρξεψζεηο 49.894,00     10.948,00 60.842,00   

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
θνξνινγηθψλ δεκηψλ  219.036,40   486.888,59   705.924,99   

 
372.799,13 -264.690,92 520.675,61 -104.390,98 900.791,46 -376.398,62 

 
108.108,21 416.284,64 524.392,84 

 

Η Εταιρεία 
      

 
Τπφινηπν 31/12/2015 Κηλήζεηο ρξήζεο 2016 Τπφινηπν 31/12/2016 

31/12/2016 Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε 

Δλζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 0,00 -249.898,78 0,00 -57.396,91 0,00 -307.295,70 

Άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 16.632,59 

 
4.332,02 0,00 20.964,61 

 Δπελδχζεηο ζε 
ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 
-159.209,71 

   
-159.209,71 

Υξεφγξαθα 
 

-26.802,69 0,00 -16.188,75 
 

-42.991,44 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο 
ζηνπο εξγαδφκελνπο 3.886,00 

 
638,00 

 
4.524,00 

 
Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
θνξνινγηθψλ δεκηψλ  464.000,00 

 
-263.445,76 

 
200.554,24 

 

 
484.518,59 -435.911,18 -258.475,74 -73.585,66 226.042,85 -509.496,85 

 
48.607,41 -332.061,41 -283.454,00 

        Τπφινηπν 31/12/2014 Κηλήζεηο ρξήζεο 2015 Τπφινηπν 31/12/2015 
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31/12/2015 Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε 

Δλζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία   -184.254,96   -65.643,82   -249.898,78 

Άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 17.920,54     -1.287,95 16.632,59   

Δπελδχζεηο ζε 
ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο   -186.939,74   27.730,03   -159.209,71 

Απαηηήζεηο   -1.391,02 1.391,02       

Υξεφγξαθα       -26.802,69   -26.802,69 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο 
ζηνπο εξγαδφκελνπο 3.016,00     870,00 3.886,00   

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
θνξνινγηθψλ δεκηψλ        464.000,00 464.000,00   

 
20.936,54 -372.585,72 1.391,02 398.865,57 484.518,59 -435.911,18 

 
-351.649,18 400.256,59 48.607,41 

 

6.7  Άιιεο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Πεξηιακβάλνληαη ηα θαηαβιεζέληα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα θαη νη δνζείζεο πξνθαηαβνιέο ( „‟αέξαο‟‟ )  θαηά ηελ 

εθκίζζσζε λέσλ θαηαζηεκάησλ   νη νπνίεο  κεηαθέξνληαη  ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο αλάινγα  κε ηελ 

κηζζσηηθή δηάξθεηα θάζε αθηλήηνπ θαζψο θαη δηάθνξεο εγγπήζεηο (ελνηθίσλ , ΓΔΖ , θηι) 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Πξνθαηαβιεζέληα πνζά γηα ελνηθίαζε 
θαηαζηεκάησλ 76.755,76 87.222,40 0,00 0,00 

Δγγπήζεηο δηάθνξεο 388.203,12 390.647,52 12.822,43 10.017,43 

χλνιν 464.958,88 477.869,92 12.822,43 10.017,43 

 

Αλάιπζε θίλεζεο ινγαξηαζκνχ „‟ Πξνθαηαβιεζέληα πνζά γηα ελνηθίαζε θαηαζηεκάησλ‟‟ 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Τπφινηπν έλαξμεο 87.222,40 97.689,04 0,00 0,00 

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο -10.466,64 -10.466,64 0,00 0,00 

Τπφινηπν ιήμεο 76.755,76 87.222,40 0,00 0,00 

 

6.8    Απνζέκαηα 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Δκπνξεχκαηα 6.628.898,44 6.056.882,46 74.995,33 36.959,54 

Πξνηφληα 8.762,06 11.474,62 8.762,06 11.474,62 

Πξψηεο & βνεζ. Ύιεο 7.991,79 60.865,95 7.991,79 60.865,95 
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χλνιν 6.645.652,29 6.129.223,03 91.749,18 109.300,11 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο -30.000,00 -52.000,00 0,00 0,00 

Τπφινηπν 6.615.652,29 6.077.223,03 91.749,18 109.300,11 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ''πξνβιέςεηο '' 'ερεη σο εμήο: 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Τπφινηπν έλαξμεο 52.000,00 0,00 0,00 0,00 

ρεκαηηζζείζεο ζηε ρξήζε πξνβιέςεηο 0,00 52.000,00 0,00 0,00 

Υξεζηκνπνηεζείζεο ζηε ρξήζε 
πξνβιέςεηο -22.000,00 0,00 0,00 0,00 

Τπφινηπν ιήμεο 30.000,00 52.000,00 0,00 0,00 

 

 

6.9    Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Πειάηεο 7.110.706,81 5.944.618,69 6.024.687,07 5.509.036,53 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 236.151,08 245.651,08 236.151,08 239.651,08 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 81.871,57 83.786,57 81.871,57 82.186,57 

Απαηηήζεηο απφ  Γεκφζην 820.093,96 856.247,86 820.069,66 820.031,22 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 47.013,29 69.243,78 40.676,19 64.803,80 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 41.918,22 82.188,33 3.397,72 8.048,81 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 130.060,42 29.858,68 91.228,18 7.308,96 

Λνγαξηαζκνί πξνο απφδνζε 5.932,44 4.064,97 5.932,44 4.064,97 

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζη. Δηαηξείεο 465.445,00 465.445,00 465.445,00 465.445,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο 593.959,69 648.107,66 389.329,53 466.045,50 

χλνιν 9.533.152,48 8.429.212,62 8.158.788,44 7.666.622,44 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο -4.700.877,36 -4.700.877,36 -4.700.877,36 -4.700.877,36 

Τπφινηπν 4.832.275,12 3.728.335,26 3.457.911,08 2.965.745,08 

 

 
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνζνχ επξψ  465.445,00  αθνξά ζε 

δηεθδηθνχκελε απφ  αζθαιηζηηθή εηαηξεία  απνδεκίσζε ιφγσ θινπήο απνζεκάησλ (εκπνξεπκάησλ, πξνηφλησλ 
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θηι) πνπ έγηλε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011 ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ Άγην Αλδξέα 

Καβάιαο. Σν πνζφ ηεο δηθαζηηθά δηεθδηθνχκελεο απνδεκίσζεο πξνέθπςε απφ θπζηθή απνγξαθή ησλ 

απνζεκάησλ κεηά ηελ θινπή , έπεηηα απφ απαίηεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. ηα ηέιε ηνπ 2014 

εθδηθάζζεθε ε ελ ιφγσ ππφζεζε θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 επηδφζεθε ζηελ εηαηξεία ε ζρεηηθή απφθαζε 

(αξηζκ. 3155/2015 ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ Αζελψλ) κε βάζε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε αγσγή ηεο 

εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία ζηηο 26/1/2016 θαηέζεζε έθεζε ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ Αζελψλ θαηά ηεο 

παξαπάλσ απφθαζεο ε ζπδεηήζεθε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο απνθάζεσο. 

  

 

Οη απαηηήζεηο (εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ) εκθαλίδνληαη απνκεησκέλεο ζπλνιηθά ζε επίπεδν νκίινπ  

θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 θαηά πνζφ επξψ 4.700.877,36  θαη ζε επίπεδν  εηαηξείαο θαηά ηελ 

31/12/2016 θαη 31/12/2015 θαηά πνζφ επξψ 4.700.877,36 επίζεο.  

 
Σα πνζά απηά  αληηζηνηρνχλ ζηηο ζσξεπηηθά ζρεκαηηζζείζεο κέρξη  ηηο ελ ιφγσ εκεξνκελίεο πξνβιέςεηο γηα ην 

ζχλνιν ησλ  απαηηήζεσλ  πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε εμνθιήζεσο έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ 

ιήμεο θαη ησλ νπνίσλ ε είζπξαμε δελ ζεσξείηαη πηζαλή.  

 

 

Ζ ρξνληθή απεηθφληζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

φζσλ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε , θαηά ηελ 31/12/2016 έρεη σο εμήο:  

 

31/12/2016 31/12/2015 

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Με ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2.793.239,37 1.707.219,63 1.669.468,96 1.232.286,80 

ε θαζπζηέξεζε κέρξη  3 κήλεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

ε θαζπζηέξεζε απφ 3 έσο 6 κήλεο 0,00 0,00 0,00 0,00 
ε θαζπζηέξεζε απφ 6 κήλεο έσο 1 
έηνο 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

ε θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο 4.635.490,09 4.635.490,09 4.600.587,38 4.598.587,38 

 
7.428.729,46 6.342.709,72 6.274.056,34 5.830.874,18 

 

Γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε εμνθιήζεσο κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο  ν φκηινο θαη ε εηαηξεία 

έρνπλ ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθά πξφβιεςε έσο ηελ 31/12/2016 πνζνχ επξψ 4.475.000,00. 

 

ρεηηθά κε ηηο " ινηπέο απαηηήζεηο "  ν φκηινο θαη ε εηαηξεία έρνπλ ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθά πξφβιεςε έσο ηελ 

31/12/2016 πνζνχ επξψ 225.877,36 γηα απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε θαη ε είζπξαμε ηνπο δελ 

ζεσξείηαη πηζαλή. 
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6.10   Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ  

Αλάιπζε : 
 

 
Αμ. Κηήζεο 

Δχινγε αμία 
31/12/2016 

Γηαθνξέο 
απνηίκεζεο 

Οκνινγίεο δαλείσλ ζε επξψ  2.736.052,36 2.676.123,61 -59.928,75 

Οκνινγίεο δαλείσλ ζε Ξ.Ν. 1.204.037,63 1.204.037,63 0,00 

Μεξηδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ εζσηεξηθνχ 317.840,86 347.507,44 29.666,58 

Μεξηδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ -30.040,85 0,00 30.040,85 

Υξεφγξαθα / κεηνρέο 100.000,00 64.500,00 -35.500,00 

 
4.327.890,00 4.292.168,68 -35.721,32 

Μετοχές  
   

ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ. 2.934,70 0 -2.934,70 

ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΕΩΖ  Α.Δ. 318.115,82 0 -318.115,82 

 
321.050,52 0 -321.050,52 

    
ύλνιν 4.648.940,52 4.292.168,68 -356.771,84 

 

 

 

Σν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγεο αμίεο κέζσ 

απνηειεζκάησλ απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο ζε ακνηβαία θεθάιαηα , εηαηξηθά νκφινγα θαη κεηνρηθνχο ηίηινπο  

 

Καηά ηελ απνηίκεζε ηεο 31/12/2016 πξνέθπςαλ δηαθνξέο (πηζησηηθέο)  πνζνχ επξψ 12.352,18 νη νπνίεο 

θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα (έζνδα) ηεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2016. 

 

Δπίζεο θαηά ηελ 31/12/2016 έγηλε πξφβιεςε ησλ δνπιεπκέλσλ πηζησηηθψλ ηφθσλ ησλ νκνινγηψλ  πνζνχ 

επξψ 40.676,19 ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα. 

 

Οη αλσηέξσ κεηνρηθνί ηίηινη  (ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ. θαη ΓΤΝΑΑΜΗΚΖ ΕΩΖ Α.Δ.) έρνπλ πάςεη λα πθίζηαληαη.  Ζ 

ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ. απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ηελ 1.1.2004  ελψ ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία 

ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΕΩΖ Α.Δ. απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ζηε ρξήζε 2004, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαη επηβάξπλε. 

 

6.11  Αλάιπζε ησλ ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 197.014,86 254.540,74 4.143,62 394,91 

Βξαρππξ. ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 1.850.720,93 2.121.181,61 541.134,80 1.446.999,82 

χλνιν 2.047.735,79 2.375.722,35 545.278,42 1.447.394,73 

 
6.12   Μεηνρηθό Κεθάιαην – Τπέξ ην άξηην 

 

Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Κνηλέο 
κεηνρέο 

Τπέξ ην 
άξηην 

Ίδηεο 
κεηνρέο  χλνιν 

31 Γεθεκβξίνπ  2015 13.230.000 3.969.000,00 3.601.974,63 0,00 7.570.974,63 
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31 Γεθεκβξίνπ  2016 3.307.500 3.175.200,00 3.601.974,63 0,00 6.777.174,63 
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ 3.175.200,00 δηαηξνχκελν ζε 3.307.500 

θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,96 επξψ ε θάζε κία θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. 

ηε ρξήζε 2016 έγηλε  κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ κε ζπλέλσζε (reverse split) 4 παιαηψλ κεηνρψλ γηα 

θάζε λέα κεηνρή, ήηνη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ 13.230.000 ζε 3.307.500 κε ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,30 επξψ ζε 1,20 επξψ θαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.  

Παξάιιεια έγηλε  κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  θαηά ην πνζφ ησλ επξψ 793.800 κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ 

ζηνπο κεηφρνπο 0,24 επξψ αλά κεηνρή, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 1,20 επξψ ζε 0,96 

επξψ θαη  ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.  

6.13   Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 

 

Αθνξά ζηελ ππεξαμία απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Βιέπε ζρεηηθά θαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 6.5.1 . 

 

6.14  Λνηπά απνζεκαηηθά  

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

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

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 1.283.324,89 1.282.629,82 1.053.208,83 1.052.513,76 

Δηδηθά Απνζεκαηηθά  1.269,77 1.269,77 1.269,77 1.269,77 
Απνζεκαηηθά απφ έζνδα 
ζπκκεηνρψλ 2.574.901,23 2.574.901,23 2.574.901,23 2.574.901,23 

Αθνξνιφγεηα Απνζεκαηηθά 698.556,55 698.556,55 671.093,67 671.093,67 

χλνιν 4.558.052,44 4.557.357,37 4.300.473,50 4.299.778,43 

 

- Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ είλαη ην 5% ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ έσο φηνπ απηφ λα αλέιζεη ζην 1/3 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ . Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί , αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

θάιπςε δεκηψλ. 

- Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά  

Αθνξνχλ ζε απνζεκαηηθά δηάθνξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ , απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο 

έζνδα θαη απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα κε εηδηθφ ηξφπν. ε πεξίπησζε  δηαλνκήο ηνπο ζα 

θαηαβιεζεί  ν αλαινγψλ  θφξνο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

 

6.15   Αλάιπζε ησλ δαλείσλ  

 
Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 882.010,00 0,00 0,00 0,00 
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Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 1.012.217,29 410.426,19 350.040,50 667,31 

χλνιν δαλείσλ 1.894.227,29 410.426,19 350.040,50 667,31 

 

Σα πνζά ησλ δαλείσλ πνπ είλαη πιεξσηέα εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ , 

ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα ελψ απηά πνπ είλαη πιεξσηέα κεηά απφ έλα έηνο ραξαθηεξίδνληαη σο  

καθξνπξφζεζκα.  

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ 220.520,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 661.490,00 0,00 0,00 0,00 

Πάλσ απφ 5 έηε 0,00 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 882.010,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Ο φκηινο κε 31/12/2016  έρεη δπλαηφηεηα επηπιένλ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πνζνχ € 2.700.000 πεξίπνπ. 

 

ηηο 24/2/2017 ππεγξάθε απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΖΝΔΗΑ 1 Α.Δ. ζχκβαζε δαλείνπ κε ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα θαη εθηακηεχζεθε ην πνζφ επξψ 1.212.790,00  κε ην νπνίν  ε εηαηξεία πξνέβε ζηελ εμφθιεζε 

πθηζηάκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο Σξάπεδεο. Ζ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα γίλεη ζε 11  εμακεληαίεο 

δφζεηο ησλ 110.256,60 επξψ  αξρήο γελνκέλεο απφ 21/6/2017. 

 

Αλάιπζε επαζζεζίαο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ  

 

Δάλ ηα πθηζηάκελα επηηφθηα ήηαλ θαηά 50 κνλάδεο βάζεο πςειφηεξα ή ρακειφηεξα (+/- 0,5%), θξαηψληαο 

ζηαζεξέο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, ην θέξδνο πξν θφξσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 

ηελ 31.12.2016  ζα κεησλφηαλ ή ζα απμαλφηαλ αληίζηνηρα θαηά πνζφ επξψ 3.500 πεξίπνπ θαη ην θέξδνο κεηά 

απφ θφξνπο ζα κεησλφηαλ ή ζα απμαλφηαλ αληίζηνηρα θαηά πνζφ επξψ 2.500  πεξίπνπ. 

 

6.16  Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπο, γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ 

αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν 

λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.  

Οη παξνρέο απηέο ζηελ κεηξηθή θαη ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΛΖΣΩ ΑΔ πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε αλαινγηζηηθφ 

κνληέιν ην νπνίν έρεη ζαλ βάζε ην πξφγξακκα παξνρψλ (ζπκβαηηθή ππνρξέσζε  Ν. 2112/20)  θαη 

αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο- παξαδνρέο (ηερληθφ επηηφθην 2% , αχμεζε κηζζψλ 1,5% , φξην ζπληαμηνδφηεζεο ηα 

67 έηε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο). 

 

6.17  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 
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- Γελ πθίζηαλην θαηά ηελ 31.12.2016  ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο .  

- Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 
 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Πξνκεζεπηέο 5.911.696,10 5.180.386,88 95.761,87 84.606,49 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 1.496.206,35 997.053,93 343.501,00 10.958,53 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 304.121,53 232.011,80 45.050,44 44.198,86 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 0,00 66,97 0,00 66,97 

Φφξνη - ηέιε 429.921,93 298.604,29 80.893,54 8.627,10 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 166.095,50 160.095,87 6.926,28 4.805,47 

Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 57.103,73 61.447,04 6.488,79 9.545,54 

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 88.040,29 96.089,06 9.691,15 7.621,58 
Τπνρξεψζεηο πξνγξ. πηζηφηεηαο 
πειαηψλ 209.100,00 209.800,00 0,00 0,00 

Τπνρξ. ζε κεηφρνπο απφ κείσζε ΜΚ 800.209,22 676.442,93 451.768,82 676.442,93 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 426.389,55 383.283,85 279.217,93 257.837,03 

 
9.888.884,20 8.295.282,62 1.319.299,82 1.104.710,50 

 

Οη ππνρξεψζεηο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο είλαη πιεξσηέεο εληφο δχν 

(2) κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο. Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο είλαη πιεξσηέεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο. 

 

6.18  Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 
 

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ  θαηά ηελ 31/12/2016 πνζνχ επξψ 20.000 ζε ζρεκαηηζζείζα  απφ ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ηνπ νκίινπ πξφβιεςε  γηα θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηνλ 

έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ.  

Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά παξαθάησ 

ζηελ παξάγξαθν 7.2 

 
6.19  Άιια έμνδα 
 

Αλάιπζε : 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 150.881,82 35.536,82 134.052,40 23.808,75 

Έθηαθηεο δεκίεο 141,73 7.428,68 0,00 7.378,50 

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 12.718,61 33.301,76 4.307,67 24.584,19 

Εεκίεο απφ απνκείσζε απνζεκάησλ 0,00 52.000,00 0,00 0,00 

 
163.742,16 128.267,26 138.360,07 55.771,44 
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6.20   Κέξδε / Εεκίεο από πσιήζεηο ρξενγξάθσλ 

 
Αλάιπζε : 

 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

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

Εεκίεο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 66.227,26 340.073,75 66.227,26 340.073,75 

Έμνδα ρξενγξάθσλ 42.776,35 63.492,38 42.776,35 63.492,38 

χλνιν 109.003,61 403.566,13 109.003,61 403.566,13 

 
6.21  Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο  πνπ αλαινγεί ζηελ ρξήζε 1/1-31/12/2016 θαη ζηελ ρξήζε 1/1-31/12/2015  έρεη 

ππνινγηζζεί επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ κε ζπληειεζηή  29%. 

 

Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη 

ινγηζηηθήο βάζεο  ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο  κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα 

ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  θαη ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ .     

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

 
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 

Σξέρσλ θφξνο  εηζνδήκαηνο -2.530,89 0,00 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
εηζνδήκαηνο -436.748,30 285.875,52 -332.061,41 242.023,40 

χλνιν -439.279,19 285.875,52 -332.061,41 242.023,40 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο :  

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

Κέξδε /Εεκίεο  πξν θφξσλ 1.064.389,10 -338.625,46 856.023,41 172.923,85 

Πνζά γηα ηα νπνία δελ είρε αλαγλσξηζζεί 
αλαβαιιφκελνζ θφξνο 0,00 -1.896.462,53 0,00 -1.896.462,53 

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο 405.493,33 543.062,35 289.015,93 373.430,07 

Ακνηβέο κειψλ Γ 
    

Φνξνινγηθέο δεκίεο κε κεηαθεξφκελεο γηα 
ζπκςεθηζκφ 0,00 293.448,28 0,00 0,00 

Κέξδε ππαγφκελα ζε θφξν εηζνδήκαηνο 1.469.882,43 -1.398.577,36 1.145.039,34 -1.350.108,61 

     

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ηνλ θνξνινγηθφ 
ζπληειεζηή ηεο εηαηξείαο  -439.279,19 405.880,97 -332.061,41 391.531,50 
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Δπίδξαζε απφ κεηαβνιή ζπληειεζηψλ 
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 0,00 10.497,71 0,00 -19.004,94 

Σξέρσλ θφξνο  εηζνδήκαηνο ρξ. 2014 0,00 -130.503,16 0,00 -130.503,16 

χλνιν -439.279,19 285.875,52 -332.061,41 242.023,40 

 

6.22    Αλάιπζε ησλ θεξδώλ θαηά κεηνρή 

 
 

Σα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο , κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ , εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ 

ηελ επηρείξεζε. 

 

 

Ο Όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Καζαξά θέξδε 625.109,91 -52.749,94 523.962,00 414.947,25 

Καηαλέκνληαη ζε 
    

Μεηφρνπο εηαηξείαο 566.893,18 154.794,83 523.962,00 414.947,25 

Μεηφρνπο κεηνςεθίαο 58.216,73 -207.544,77 0,00 0,00 

     ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο 
κεηνρψλ 3.307.500 13.230.000 3.307.500 13.230.000 

     
Κέξδε / Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο 
αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 0,1714 0,0117 0,1584 0,0314 

 

 

6.23  Μεξίζκαηα αλά κεηνρή 

 

Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο δελ πξνηείλεη ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2016. 

 

 

7. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  

 

7.1  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ην Γ.Λ.Π. 24 λννχληαη, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ή/θαη Γηνίθεζε κε ηελ εηαηξεία, ζπγγελείο κε απηήλ εηαηξείεο, θαζψο επίζεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηα Γηνηθεηηθά ηειέρε ηεο εηαηξείαο.  

 

i) πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
 

Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπγαηξηθέο , ζπγγελείο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηεο γηα 

ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2016 . 
 

Κακηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ε ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 

Γελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 31/12/2016. 

 ii)  πλαιιαγέο κε κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ινηπά ζηειέρε ηνπ νκίινπ 

Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
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- Οη θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίδν 1/1-

31/12/2016 θαη 1/1-31/12/2015 αλέξρνληαη ζην πνζφ επξψ  14.400,00  θαη  επξψ 13.911,57  αληίζηνηρα.  

Οη  ππνρξεψζεηο ηεο κεηξηθήο  , απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο , ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο  θαηά 

ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 αλεξρφηαλ ζην πνζφ επξψ 0,00  θαη 1.790,51 αληίζηνηρα. 

- Ζ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2015 

απνθάζηζε κε ςήθνπο 9.486.143 , ήηνη πακςεθεί , ηελ θαηαβνιή ακνηβήο πνζνχ επξψ 300.000 απφ ηα θέξδε 

ηεο ρξήζεο 2014 ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Σειέκαρν 

Κηηζηθφπνπιν. 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2015 απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο αλέξρνληαη ζην πνζφ επξψ 

6.136,68. 

- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ  ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  ηνπ νκίινπ  ηφζν ζηελ  

πεξίνδν 1/1-31/12/2016  φζν θαη ζηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2015 αλήιζαλ   ζην πνζφ ησλ επξψ 251.500,00  . 

Γελ ππήξραλ  ππνρξεψζεηο ησλ ελ ιφγσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ , απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο , ζηα κέιε ησλ 

Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015. 

Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 

ηνπο. 

 

7.2 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

 

Ννκηθά ζέκαηα: 

-  Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ 

πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ησλ  εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο: 

 

- Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 1.900.000 
  

- Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ δελ πθίζηαληαη  εκπξάγκαηα ή άιια βάξε. 

 

Γεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

 

- Γελ ππάξρνπλ  δεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ. 

 

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο: 

Οη κηζζψζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αθνξνχλ αθελφο κελ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη 

ησλ θεληξηθψλ ηεο ππεξεζηψλ αθεηέξνπ δε ζε γήπεδα επί ησλ νπνίσλ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα θσηνβνιηαηθά 

πάξθα ηεο εηαηξείαο . 

 Οη κηζζψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ αθνξνχλ αθελφο κελ  ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ ζηέγαζε  θαηαζηεκάησλ  ιηαληθήο πψιεζεο φζν θαη γηα ηελ ζηέγαζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ ,ν ρξφλνο κίζζσζεο ησλ νπνίσλ  θπκαίλεηαη απφ 9 έσο 20 ρξφληα.    

Σα πνζά ησλ ειάρηζησλ πξνο θαηαβνιή κηζζσκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ  ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο  έρνπλ σο εμήο: 
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Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Δσο έλα (1) έηνο 1.372.600,00 1.269.600,00 29.600,00 9.600,00 

Απφ έλα (1) έηνο έσο πέληε (5) έηε 4.913.600,00 4.760.000,00 50.600,00 0,00 

Πέξαλ ησλ πέληε (5) εηψλ 2.469.900,00 3.735.000,00 141.900,00 0,00 

 
8.756.100,00 9.764.600,00 222.100,00 9.600,00 

 

Σα  ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο εκπεξηέρνπλ δηάθνξεο ξήηξεο , δηαηάμεηο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο 

Λνηπά : 

- Ο  φκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε Σξάπεδεο , ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

Οη ρνξεγεζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2016 θαη 

31/12/2015 είραλ σο εμήο : 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

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

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε 
ππνρξεψζεσλ 428.899,16 599.607,71 349.250,36 519.958,91 

 

 

-  Οη ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013  ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 82 παξ. 5 ηνπ Ν. 2238/94 θαη νη ρξήζεηο 2014 θαη 2015 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

65Α ηνπ Ν. 4174/13. 

 

Γηα ηε ρξήζε 2016 ε κεηξηθή εηαηξία θαη ε  ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ ΛΖΣΩ Α.Δ. έρνπλ  ππαρζεί ζην 

θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ  

Ν. 4174/2013. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα 

ρνξεγεζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2016. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ 

νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ). 

 

Οη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ  δελ έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά  γηα ηηο ρξήζεηο 

Δηαηξία  Αλέιεγθηεο 
Υξήζεηο 

ΛΖΣΩ Α.Δ.  2007-2010 

ΔΖΔΑ (ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ 1/4/2016) 2011- 1/1-31/3/2016 

ΠΖΝΔΗΑ ΑΔ 2011-2016 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ. 2011-2016 

ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ (ζε αδξάλεηα) - 

LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD 
2010-2016 
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Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2015 θαηαηέζεθε  εξψηεκα ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ησλ ζρεκαηηδφκελσλ 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Ζ κεηξηθή ζηε ρξήζε 2015 ζηα πιαίζηα άζθεζεο θαηάιιεισλ 

ελεξγεηψλ γηα ρξνλίδνπζεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 1.896.462,53 θαηέζεζε αγσγέο 

δηεθδηθψληαο ηα νθεηιφκελα πνζά απφ απηνχο θαη ζρεκάηηζε ηζφπνζε πξφβιεςε ζε θνξνινγηθή βάζε.  

 

Μέρξη ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο δελ έρεη απαληήζεη επί ηνπ σο άλσ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ.  

 

    

7.3  Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ  θαηά ηελ  31/12/2016 , ήηαλ  γηα ηνλ Όκηιν  198  άηνκα θαη γηα 

ηελ  Δηαηξία  11 άηνκα , ελψ  θαηά ηελ 31/12/2015  ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ήηαλ γηα ηνλ Όκηιν   223 

άηνκα  θαη γηα ηελ  Δηαηξεία  8 άηνκα. 

 

7.4  Δπνρηθόηεηα - Πεξηνδηθόηεηα 

Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ  δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε επνρηθφηεηα – πεξηνδηθφηεηα ζηνλ θχθιν δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπο.  

 

7.5  Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην  γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη είηε ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε είηε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

πνξεία ηνπ νκίινπ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016  έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο. 

Σ)   ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο , ε Έθζεζε  ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή 

Λνγηζηή, ε Δηήζηα Οηθνλνκηθή  Έθζεζε θαη ε Έθζεζε δηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν : http://www.elvesa.gr 

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμή ηνπο. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2016 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ηελ  Πέκπηε  27 Απξηιίνπ 2017. 

 
Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο , 27  Απξηιίνπ 2017 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  

& ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ ηνπ  Γ.. ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
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