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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.», οι οποίες 

αποτελούνται από την προσωρινή κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2018, 

τις προσωρινές καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της περιόδου 

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

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από την Διοίκηση με  σκοπό να 

υποβληθούν στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) βάσει των 

διατάξεων του Ν. 3669/2008 και του Ν. 4155/2013. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

προσωρινών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

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

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών 

και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 
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διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν 

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 έως και 2017. Ως εκ τούτου τα 

φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία 

δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 

για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να 

αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 

απαιτείται.   

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην 

παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες προσωρινές οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 

Εταιρείας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.» κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. 

 

Άλλο Θέμα 

Οι συνημμένες προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, έχουν καταρτιστεί από την Εταιρεία με 

σκοπό να υποβληθούν στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) 

βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008, και του Ν. 4155/2013. Η παρούσα έκθεση 

καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Υπουργείο 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) και ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.                               

 

 

           
 
Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 
           
 

  
Αγ. Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

 
Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
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1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2018 – 30/09/2018 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.» την 02/10/2018. 

 

Ποσά σε €  Σημείωση   30.09.2018  31.12.2017 

           

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία            

Ενσώματα πάγια             

Ακίνητα   3.1   330.000,00   330.000,00 

Μηχανολογικός εξοπλισμός   3.1   140.093,17   38.935,35 

Λοιπός εξοπλισμός   3.1   5.864,31   6.467,99 

Σύνολο       475.957,48   375.403,34 

              

Άυλα πάγια στοιχεία             

Λοιπά άυλα   3.2   110,34   130,59 

Σύνολο       110,34   130,59 

              

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και 
κοινοπραξίες 

  3.3   37.000,01   37.000,01 

Λοιπά       2.160,90   2.160,90 

Σύνολο       39.160,91   39.160,91 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων       515.228,73   414.694,84 

              

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές             

Εμπορικές απαιτήσεις   3.4   3.540.927,55   3.288.372,45 

Λοιπές απαιτήσεις   3.4   1.882.003,62   1.882.914,79 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   3.5   330.196,27   298.403,90 

Σύνολο       5.753.127,44   5.469.691,14 

Σύνολο κυκλοφορούντων       5.753.127,44   5.469.691,14 

Σύνολο ενεργητικού       6.268.356,17   5.884.385,98 

              

Καθαρή θέση            

Καταβλημένα κεφάλαια             

Κεφάλαιο   3.6   1.210.000,00   1.210.000,00 

Σύνολο       1.210.000,00   1.210.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο             

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού       205.972,23   205.972,23 

Αποτελέσματα εις νέο       3.898.558,99   3.664.472,33 

Σύνολο       4.104.531,22   3.870.444,56 

Συναλλαγματικές διαφορές       0,00   0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης       5.314.531,22   5.080.444,56 

Υποχρεώσεις             

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             

Εμπορικές υποχρεώσεις   3.9   462.360,83   422.564,80 

Φόρος εισοδήματος       172.127,37   22.141,64 

Λοιποί φόροι και τέλη   3.10   66.729,23   9.113,73 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης       1.176,18   2.140,67 

Λοιπές υποχρεώσεις   3.8   251.431,34   347.980,58 

Σύνολο       953.824,95   803.941,42 

Σύνολο υποχρεώσεων       953.824,95   803.941,42 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

      6.268.356,17   5.884.385,98 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Ποσά σε €  Σημείωση   
01.01- 

30.09.2018 
 01.01- 

31.12.2017 

              

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  3.11   550.000,00   585.189,38 

Κόστος πωλήσεων  3.12   -155.500,45   -327.688,46 

Μικτό αποτέλεσμα   
  394.499,55   257.500,92 

   
  

 
  

 

Σύνολο   
  394.499,55   257.500,92 

   
  

 
  

 

Έξοδα διοίκησης  3.13   -60.328,19   -182.146,98 

Έξοδα διάθεσης   
  0,00   0,00 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  3.14   -104,40   -376,49 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  3.14   0,00   143.224,90 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   
  334.066,96   218.202,35 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  3.15   11,77   18,04 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  3.15   -1.280,61   -6.559,12 

Αποτέλεσμα προ φόρων   
  332.798,12   211.661,27 

Φόροι εισοδήματος  3.16   -98.711,45   -22.141,64 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   
  234.086,67   189.519,63 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

Ποσά σε € Κεφάλαιο 
Αποθεματικά 

νόμων και 
κατ/κού 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 

     

Υπόλοιπο 01.01.2017 1.210.000,00 205.972,23 3.474.952,70 4.890.924,93 

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 189.519,63 189.519,63 

Υπόλοιπο 31.12.2017 1.210.000,00 205.972,23 3.664.472,33 5.080.444,56 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 234.086,67 234.086,67 

Υπόλοιπο 30.09.2018 1.210.000,00 205.972,23 3.898.559,00 5.314.531,22 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία «ΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με το διακριτικό τίτλο ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε., έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 31444/03 απόφαση του 

Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε 10026/25-9-2003). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. της 

Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.5413801000 και Μ.Α.Ε 55201/01/Β/03/495. 

Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην ΑΘΗΝΑ, Τ.ΦΙΛΗΜOΝΟΣ 15 Τ.Κ 115 21, τηλ. 2108705800 

και έδρα της είναι ο Δήμος Αθηναίων. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε 50 έτη και λήγει στις 

31 Δεκεμβρίου 2053. 

Σκοπός της Εταιρείας είναι : 

• Την εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και κάθε ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα, της Οικονομίας (δηλαδή έργων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου, των Δημόσιων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και 

όλων γενικά των υπολοίπων έργων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα) τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα την εκτέλεση των έργων αυτών με βάση 

μελέτες των κυρίων των  έργων αυτών με βάση μελέτες των κυρίων των έργων ή άλλων 

φορέων που τις εκπονούν, σύμφωνα με το νόμο ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η 

εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση σύμφωνα με το 

νόμο, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων σε όσες  περιπτώσεις 

αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της εταιρείας σαν εργοληπτικής 

επιχείρησης εκτέλεσης δημοσίων έργων που είναι ο κύριος σκοπός αυτής.  

• Την εμπορία κάθε είδους οικοδομών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων και 

μηχανημάτων τεχνικών έργων γενικά που θα παράγει η ίδια η εταιρεία ή θα αγοράζει από 

την Ελλάδα ή από το εξωτερικό και την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του 

εξωτερικού  που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία τέτοιων υλικών, εργαλείων 

και μηχανημάτων και 

• Την εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων που θα ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους με 

οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή θα ανεγείρει η ίδια ασκώντας η ίδια κάθε είδους 

επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας 

ακινήτων, με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολοκλήρων των ακινήτων ή οριζοντίων 

ιδιοκτησιών κάθε είδους χρήσης, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνικών ή 

βιομηχανικών χώρων, γκαράζ κ.λ.π. τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχειακή ή εκμίσθωση 

διαμερισμάτων, εκμετάλλευση κάμπινγκ κ.λ.π.  

Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου της ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. και περιλαμβάνεται στον 

ενοποιημένο ισολογισμό που συντάσσει ο Όμιλος. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα 

των κατασκευών.  

Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 συγκαταλέγεται στις μικρές οντότητες. 
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2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων  

Οι  συνημμένες προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με ημερομηνία 30/09/2018, που 

καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30η Σεπτεμβρίου 2018, είναι σύμφωνες με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4308/2014, έχουν 

συνταχθεί με βάση τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου (accrual basis) και της συνέχισης 

της δραστηριότητας (going concern). Σημειώνουμε ότι οι συννημένες προσωρινές οικονομικές 

κατάστασεις έχουν συνταχθεί με αποκλειστικό σκοπό την υποβόλη τους στο Υπουργείο Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ) στα πλαίσια της διαδικασίας επνάκρισης του εργοληπτικού 

πτυχίου της εταιρείας βάσει των διατάξεων που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 36669/2008.  

Οι λογιστικές πολιτικές είναι συνεπής με την προηγούμενη περίοδο που έληξε την 31/12/2017. Η 

αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων της οικονομικής θέσης  και της κατάστασης 

αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο ενώ συμψηφισμοί μεταξύ 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός 

εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον Ν. 4308/2014. 

2.2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2018 – 30/9/2018 έχουν εγκριθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 02/10/2018. 

2.3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 

2.3.1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος 

κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων 

ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το 

κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται 

σε αποτελεσματικούς λογαριασμούς όταν αυτές πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν όταν είναι έτοιμα για τη χρήση 

για την οποία προορίζονται και υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης  κατά τη 

διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, που έχει ως εξής: 

Περιγραφή  Ωφέλιμη ζωή 

Μηχανήματα και  τεχνικές εγκαταστάσεις 10 έτη 

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 
 

Τα γήπεδα – οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό 

εκτέλεση) δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται με βάση τη διάρκεια 

της μίσθωσης. 
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Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη 

ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του 

και εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από 

απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.  

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό όταν διατίθενται ή όταν δεν 

αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. 

Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

προσδιορίζονται με βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού προϊόντος από τη διάθεση 

και της λογιστικής αξίας (αναπόσβεστης) του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα 

ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.3.2. Ασώματα περιουσιακά στοιχεία   

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται μόνο όταν πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που συνδέονται με αυτά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους 

μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος 

απόκτησης τους που περιλαμβάνει τη τιμή αγοράς τους, τους εισαγωγικούς δασμούς, τους μη 

επιστρεπτέους φόρους αγοράς και κάθε άμεσα αποδοτέα δαπάνη που απαιτείται για να φέρει το 

άυλο στοιχείο σε χρήση. Μετά την αρχική καταχώρηση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται 

στο κόστος τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις δαπάνες απομείωσης της αξίας του. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύμφωνα με την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους με 

την σταθερή μέθοδο. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται 

αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης συγκρίνοντας τα ανακτήσιμα ποσά του με τη λογιστική του 

αξία ετησίως και όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άϋλο μπορεί να έχει υποστεί απομείωση αξίας. Όταν 

η ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο 

απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

2.3.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Όλες οι συμμετοχές καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει έξοδα αγοράς που 

σχετίζονται με την επένδυση.  

2.3.4. Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

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

αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 

• απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

• απαιτήσεις που σχετίζονται με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από 

το κράτος, 

• οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη 

μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης τα δάνεια και απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος με εξαίρεση τα έντοκα τα οποία 

επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη 
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σταθερή μέθοδο, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 

σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του 

δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.    

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

λήξη μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται στα μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού. 

2.3.5. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 

περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση 

και κατάστασή τους.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος 

προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO). 

2.3.6. Εμπορικές απαιτήσεις (πελάτες)  

Οι λογαριασμοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο κόστος, μετά από απομειώσεις για 

τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. Απομείωση απαιτήσεων (bad debt provision) διενεργείται όταν δεν είναι 

πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού.   

2.3.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αποτελούνται από μετρητά, 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με αρχική διάρκεια μικρότερη των τριών (3) μηνών και 

βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα 

ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.  

2.3.8. Δανεισμός  

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. Οι προκύπτοντες 

τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να 

τα εξοφλήσει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Στην αντίθετη 

περίπτωση τα δάνεια ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

2.3.9. Φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας, όπως 

αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων, και υπολογίστηκε με βάση 

τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

2.3.10. Παροχές στο προσωπικό  

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
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Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού κατά την συνταξιοδότηση υπολογίζονται στα 

προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού  

2.3.11. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις  

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις όταν: 

i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. 

ii. είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της 

υποχρέωσης. 

iii. το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 

Η διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού την ανάγκη 

σχηματισμού προβλέψεων και αναπροσαρμογής των υπαρχόντων, έτσι ώστε να απεικονίζουν τις 

καλύτερες δυνατές. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, 

αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

2.3.12. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων  

Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα 

παρακάτω:   

α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους, 

β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και 

γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με 

το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, με βάση μια χρονική αναλογία, στη καθαρή 

λογιστική αξία του χρηματοπιστωτικού στοιχείου. 

Έσοδα από μερίσματα: Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο 

όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 
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2.3.13. Διανομή μερισμάτων  

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

3. Σημειώσεις επί των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων 

3.1. Ανάλυση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

Ποσά σε € Ακινήτα 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Λοιπά 

ενσώματα 
Σύνολο 

            
Κόστος 330.000,00 233.708,80 29.064,27 0,00 592.773,07 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -189.485,30 -21.282,19 0,00 -210.767,49 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
1/1/2017 

330.000,00 44.223,50 7.782,08 0,00 382.005,58 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Δαπάνη απόσβεσης 0,00 -5.288,15 -1.314,09 0,00 -6.602,24 

Κόστος 330.000,00 233.708,80 29.064,27 0,00 592.773,07 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -194.773,45 -22.596,28 0,00 -217.369,73 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
31/12/2017 

330.000,00 38.935,35 6.467,99 0,00 375.403,34 

Προσθήκες 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 
Δαπάνη απόσβεσης 0,00 -3.842,18 -603,68 0,00 -4.445,86 

Κόστος 330.000,00 338.708,80 29.064,27 0,00 697.773,07 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -198.615,63 -23.199,96 0,00 -221.815,59 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
30/09/2018 

330.000,00 140.093,17 5.864,31 0,00 475.957,48 

 

Επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

3.2. Ανάλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

Ποσά σε € Λοιπά άϋλα Σύνολο 

      
Κόστος 57.719,44 57.719,44 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις -53.520,51 -53.520,51 

Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2017 4.198,93 4.198,93 

Προσθήκες 135,00 135,00 
Δαπάνη απόσβεσης  (4.203,34) -4.203,34 

Κόστος 57.854,44 57.854,44 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις -57.723,85 -57.723,85 

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2017 130,59 130,59 

Προσθήκες 0,00 0,00 
Δαπάνη απόσβεσης  (20,25) -20,25 
      

Κόστος 57.854,44 57.854,44 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις -57.744,10 -57.744,10 

Καθαρή Λογιστική Αξία 30/09/2018 110,34 110,34 
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Σημειώνεται ότι, στην κατηγορία «Λοιπά άυλα» περιλαμβάνονται λογισμικά προγράμματα Η/Υ. Η 

ωφέλιμη ζωή προσδιορίστηκε σε 5 χρόνια όπου και αποσβένεται. 

 

3.3. Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Ανάλυση των συμμετοχών της Εταιρείας παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ   % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 Κ/Ξ ΕΤΒΟ ΑΤΕ-ΑΝΑΡΚΟΝ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ   50,00% 2012-2017 

2 
Κ/Ξ ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ-ΕΤΒΟ ΑΤΕ-
Κ.ΚΟΡΟΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΛΛΑΔΑ   12,00% 2012-2017 

3 Κ/Ξ ΕΤΒΟ ΑΤΕ- ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ   50,00% 2012-2017 

4 ΚΞ  ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ-ΕΤΒΟ ΑΤΕ ΕΛΛΑΔΑ   17,00% 2012-2017 

 

Ποσά σε € 30.09.2018   31.12.2017 

        

Υπόλοιπο ανοίγματος 37.000,01   37.000,01 

Υπόλοιπο κλεισίματος 37.000,01   37.000,01 

 
  

   

3.4. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 30.09.2018   31.12.2017 

        

Εμπορικές απαιτήσεις       

        

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους 3.680.927,55   3.428.372,45 

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -140.000,00   -140.000,00 

Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές 3.540.927,55   3.288.372,45 

        

Λοιπές απαιτήσεις       

        

Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 1.086.262,16   1.369.561,92 

Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και 
πιστώσεων 

18.000,00   18.000,00 

Λοιποί χρεώστες 1.137.741,46   855.352,87 

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς λοιπές 
απαιτήσεις 

-360.000,00   -360.000,00 

Λοιπές απαιτήσεις 1.882.003,62   1.882.914,79 

        

Σύνολο 5.422.931,17   5.171.287,24 
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία 

αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται 

ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Για όλες τις 

απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωσή τους. 

Η εταιρεία έχει διενεργήσει σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

σωρευτικού ποσού ευρώ 500.000,00.  

3.5. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Εταιρείας αναλύονται στον επόμενο πίνακα:  

Ποσά σε € 30.09.2018  31.12.2017 

    

Ταμείο μετρητών 220.121,54  173.845,09 

Καταθέσεις όψεως:    

Σε ευρώ 110.074,73  124.558,81 

Σε ξένο νόμισμα 0,00  0,00 

Καταθέσεις προθεσμίας 0,00  0,00 

Σύνολο 330.196,27  298.403,90 

 

3.6. Ανάλυση καταβλημένων κεφαλαίων 

Κεφάλαιο 

Το μετοχικό  κεφάλαιο της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2018 ανέρχεται σε ποσό 1.210.000,00 

ευρώ και διαιρείται σε 1.210.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η 

κάθε μία. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.  

3.7. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία 

οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το 

ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης 

(απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται 

αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας 

απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 

χρηματοδοτούνται. 

Η Εταιρεία δεν σχηματίζει σχετική πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθώς 

κανένας από το προσωπικό δεν θεμελιώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα στο μέλλον σχετικό 

δικαίωμα.   

3.8. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

Ποσά σε € 30.09.2018  31.12.2017 
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Βραχυπρόθεσμες    

Λοιποί πιστωτές 13.591,34  110.140,58 

Μερίσματα πληρωτέα 138.240,00  138.240,00 

Υποχρεώσεις - συνδεδεμένες οντότητες 99.600,00  99.600,00 

Σύνολο 251.431,34  347.980,58 

 

3.9. Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε € 30.09.2018   31.12.2017 

        

Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες 462.360,83   422.564,80 

Σύνολο 462.360,83   422.564,80 

 

Στις εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια, οι 

οποίες αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 30.09.2018   31.12.2017 

    

Σωρευτικά από την έναρξη των έργων    

Σωρευτικά κόστη 0,00  5.983.434,77 

Σωρευτικά κέρδη 0,00  500.269,45 

Σωρευτικές ζημίες 0,00  0,00 

Απαιτήσεις έργων τιμολογημένες 0,00  -6.626.887,29 

Σύνολο 0,00  -143.183,06 

    

    

Απαιτήσεις από πελάτες έργων 0,00  0,00 

Υποχρεώσεις σε πελάτες έργων 0,00  -143.183,06 

Καθαρή απαίτηση/(υποχρέωση) από πελάτες 
έργων 

0,00  -143.183,06 

 

Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών Δημοσίων Έργων της Eταιρείας κατά την 

30/09/2018 ανέρχεται σε ευρώ 474.521,50. 

3.10. Λοιποί φόροι και τέλη 

Οι λοιποί φόροι και τέλη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  
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Ποσά σε € 30.09.2018   31.12.2017 

        

        

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 65.406,39   27.022,37 

Φορος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 464,34   675,77 

Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων 770,00   1.551,99 

Τέλη χαρτοσήμου 0,00   0,00 

Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές 88,50   2.005,24 

Σύνολο 66.729,23   31.255,37 

 

3.11. Καθαρές πωλήσεις 

Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρείας ανά δραστηριότητα αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 01.01 - 30.09.2018 

  Προϊόντων 
Παροχής 

Υπηρεσιών 
Λιανική Λοιπά Σύνολο 

 - σε εξωτερικούς πελάτες 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 

 - σε πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρές πωλήσεις 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 

            

            

  01.01 - 31.12.2017 

  Προϊόντων 
Παροχής 

Υπηρεσιών 
Λιανική Λοιπά Σύνολο 

 - σε εξωτερικούς πελάτες 103.690,00 481.499,38 0,00 0,00 585.189,38 

 - σε πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρές πωλήσεις 103.690,00 481.499,38 0,00 0,00 585.189,38 

 

 

3.12. Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

Ποσά σε € 
01.01 - 

30.09.2018 
 01.01 - 

31.12.2017 

    

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 155.404,28  0,00 

Παροχές τρίτων 0,00  327.528,42 

Φόροι-Τέλη 7,75  7,47 

Έξοδα Διαφήμισης - Διάφορα έξοδα 88,42  15,02 

Αποσβέσεις 0,00  93,51 

Αναλώσεις 0,00  44,04 

Σύνολο 155.500,45  327.688,46 
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3.13. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε € 
01.01 - 

30.09.2018 
 01.01 - 

31.12.2017 

    

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 32.721,91  44.252,84 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 10.445,02  111.338,09 

Παροχές τρίτων 4.410,17  6.570,71 

Φόροι-Τέλη 3.493,61  4.472,11 

Έξοδα Διαφήμισης - Διάφορα έξοδα 4.791,37  4.707,65 

Αποσβέσεις 4.466,11  10.805,58 

Λοιπά 0,00  0,00 

Σύνολο 60.328,19  182.146,98 

 

3.14. Λοιπά έξοδα και έσοδα 

Τα λοιπά έξοδα και ζημιές της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε € 
01.01 - 

30.09.2018 
 01.01 - 

31.12.2017 

Λοιπά έξοδα και ζημιές    

Λοιπά 104,40  376,49 

Σύνολο 104,40  376,49 

 

Αντίστοιχα, τα λοιπά έσοδα και κέρδη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε € 
01.01 - 

30.09.2018 
 01.01 - 

31.12.2017 

    

Λοιπά έσοδα και κέρδη    

Λοιπά 0,00  143.224,90 

Σύνολο 0,00  143.224,90 

 

3.15. Τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  
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Ποσά σε € 
01.01 - 

30.09.2018 
 01.01 - 

31.12.2017 

   
 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   
 

Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων 11,77  18,04 

Σύνολο 11,77  18,04 

 

Αντίστοιχα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε € 
01.01 - 

30.09.2018 
 01.01 - 

31.12.2017 

    

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων δανείων 1.280,61  6.559,12 

Σύνολο 1.280,61  6.559,12 

  
 

 

 

3.16. Φόροι εισοδήματος 

Οι φόροι εισοδήματος της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 
01.01 - 

30.09.2018 
 01.01 - 

31.12.2017 

     

Τρέχων φόρος εισοδήματος  98.711,45  22.141,64 

Σύνολο 98.711,45  22.141,64 

 

3.17. Απασχολούμενο προσωπικό 

Ο αριθμός και το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 
01.01 - 

30.09.2018 
  

01.01 - 
31.12.2017 

Mισθοί, ημερομίσθια και λοιπές παροχές 19.539,14   35.239,43 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 10.865,26   9.013,41 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00   0,00 

Σύνολο 30.404,40   44.252,84 

        

Αριθμός εργαζομένων 2   2 

 

3.18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 
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Ποσά σε € 2018  2017 

    

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών    

Από θυγατρικές 0,00  36.086,15 

 0,00  36.086,15 

    

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από 
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών    

    

Απαιτήσεις    

Από θυγατρικές 2.987.363,74  3.299.469,10 

 2.987.363,74  3.299.469,10 

Υποχρεώσεις    

Σε θυγατρικές 294.021,94  374.021,84 

 294.021,94  374.021,84 

 

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρίες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. Τα ανοιχτά 

υπόλοιπα τέλους της περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν 

έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για την περίοδο που έληξε την 

30η Σεπτεμβρίου 2018, η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να 

σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρίες. 

3.19. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις από 2012 έως και 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 

δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και 

των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση  καθώς η διοίκηση εκτιμά  ότι 

αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

3.19.1. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις της Εταιρείας αναλύονται στο πίνακα που ακολουθεί: 

Ποσά σε € 2018   2017 

        

Eγγυητικές επιστολές έργων 108.269,00   323.016,38 

Σύνολο 108.269,00   323.016,38 
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 ETBO A.T.E.       της 30ης Σεπτεμβρίου 2018             

 Σελίδα 22 από 22 

 

3.20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρείας. 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ       
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

 

 

  

ΘΕΟΔΩΡΑ Γ. ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν. ΡΟΜΟΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΣΤΑΝΑΣ 

Α.Δ.Τ ΑΙ 119711 Α.Δ.Τ Σ 561494 
Α.Δ.Τ ΑΚ 602935/Α΄ΤΑΞΗΣ 

20859/01 

   

 


