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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε
θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες», απεικονίζεται συμμετοχή στην ανώνυμη μη
εισηγμένη
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή,
αξίας κτήσης ποσού ευρώ 5.540.469,54. Για την εταιρεία αυτή, που εμφανίζει αρνητική
καθαρή θέση, δεν τέθηκαν στη διάθεση μας στοιχεία σχετικά με τον προσδιορισμό της
εύλογης αξίας της. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση του
εν λόγω περιουσιακού στοιχείου και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και
στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών,
που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη
για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε
ευρώ 28.800 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να
εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 28.800 περίπου, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται
αυξημένα κατά ευρώ 28.800 περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά
ευρώ 2.800 περίπου. 3.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2015. 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
καταλογιστούν 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 τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 3 και τις
επιπτώσεις του θέματος 2 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
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ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 - 31/12/2015
--------------------------------------------------------

Κύριοι μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το
Καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) της 23ης
κατά σειρά εταιρικής χρήσεως, που καλύπτει το χρονικό διάστημα 1/1 - 31/12/2015 και
να σας δώσουμε ορισμένες επεξηγήσεις σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας
κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη πορεία
της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015.

1. Εξέλιξη των εργασιών
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία
μας είχε καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως προ φόρων 264.609,07 ευρώ, έναντι
ποσού ζημιών 4.059.792,70 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Σημειώθηκε δηλαδή
μια μείωση των ζημιών της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία
ανέρχεται σε ποσοστό 93,48%. Η μείωση αυτή των ζημιών οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην μείωση των προβλέψεων υποτίμησης των συμμετοχών της.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες:

α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2015

Κυκλοφορούν ενεργητικό

2.286.230,14

Σύνολο ενεργητικού

23.162.714,66

Πάγιο ενεργητικό

27.521,24

Σύνολο ενεργητικού

31/12/2014
9,87%

2.225.556,46

10,22%

21.775.994,29

0,12%

23.162.714,66

32.229,60

0,15%

21.775.994,29

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Καθαρή Θέση

Σύνολο υποχρεώσεων

12.971.559,02

127,28%

10.191.155,64

11.465.798,27

111,21%

10.310.196,02

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων

10.191.155,64

Σύνολο παθητικού

23.162.714,66

Καθαρή Θέση

12.971.559,02

Σύνολο παθητικού

44,00%

10.310.196,02

47,35%

21.775.994,29
56,00%

23.162.714,66

11.465.798,27

52,65%

21.775.994,29

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.286.230,14

22,43%

10.191.155,64

2.225.556,46

21,59%

10.310.196,02

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως

Κυκλοφορούν ενεργητικό

-7.904.925,50
2.286.230,14

-345,76%

-8.084.639,56

-363,26%

2.225.556,46

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού
το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων.
β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2015

Αποτέλεσμα προ φόρων
Σύνολο εσόδων

-264.609,07
1.051.884,07

31/12/2014

-25,16%

-4.059.792,70

-626,27%

648.254,70

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα
συνολικά έσοδα.

-264.609,07

Αποτέλεσμα προ φόρων
Καθαρή Θέση

-2,04%

12.971.559,02

-4.059.792.70

-35.41%

11.465.798.27

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
215.507,26

Μικτό αποτέλεσμα
Κύκλος εργασιών

20,67%

1.042.532,00

-49.665,69

-9,14%

543.241,23

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων
της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Για την επόμενη χρήση η διοίκηση της εταιρείας έχει σαν στόχο, παρά τις αντίξοες
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, να θέσει την επιχείρηση σε ανοδική πορεία και
να την οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να αυξήσει τους
επιχειρηματικούς κινδύνους από επισφάλειες κ.λ.π.
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δεν υπάρχουν.
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.
6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Η εταιρεία κατέχει τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα:
α) Συμμετοχές
Η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο των παρακάτω εταιρειών και κοινοπραξιών:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΩΜΑ Α.Ε
ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. (πρώην Α.Π. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Α.Ε.)
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Α.Ε.
ΕΛΙΚΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην Α. Π. ΣΤΟΥΡΑ Α.Ε.)
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. (πρώην ERGYWIND)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
26,669%
50,00%
50,00%
35,00%
35,00%
45,904%
35,00%
50,00%
35,00%
10,00%
50,00%

ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
Κ/ΞΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.
Κ/ΞΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – Ν. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.
Κ/ΞΙΑ DAMCO-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗΣ
Κ/ΞΙΑ DAMCO-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΥΤ.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κ/ΞΙΑ
DAMCO-ΔΙΕΘΝΗΣ
ΚΑΤ/ΚΗΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΠΑΡΚΟ
ΚΟΥΤΣΟΥΤΗ
Κ/Ξ DAMCO – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ Α.Π. ΧΛΟΓΟΣ
Κ/Ξ DAMCO – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ Α.Π. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΦΗΡΕΑ
Κ/ΞΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΦΗΡΕΑ
ELICA BULGARIA Ε.Π.Ε.

50,00%
2,00%
99,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
43,285%
50,00%
50,00%

Οι εν λόγω συμμετοχές αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης τους.

β) Χρεόγραφα
Η εταιρεία την 31/12/2015 δεν κατείχε χρεόγραφα.

γ) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης
Η εταιρεία την 31/12/2015 δεν κατείχε τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης.

δ) Λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα
Η εταιρεία την 31/12/2015 δεν κατείχε λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα.

7. Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητά της.

8. Υποκαταστήματα της εταιρείας
Η εταιρεία κατά την 31/12/2015 δεν είχε υποκαταστήματα.

9. Ίδιες μετοχές
Από την εταιρεία δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας εκθέσεως.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Εκθέσεως αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την
πορεία της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Κλείνοντας την έκθεση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να εκφράσει την πίστη
του στο μέλλον της εταιρείας και υπόσχεται να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την
πρόοδό της. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον υποβληθέντα στην
κρίση σας ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.
Μαρούσι, 30 Μαΐου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο
Πρακτικών του Δ.Σ.
Μαρούσι, 30 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

6.
6.

70,75
8.032,33
8.103,08

295,79
2.837,24
3.133,03

6.

19.418,16
19.418,16

29.096,57
29.096,57

6.017,61
20.842.945,67
20.848.963,28

6.017,61
19.512.190,62
19.518.208,23

20.876.484,52

19.550.437,83

66.870,83
66.870,83

66.870,83
66.870,83

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

1.364.206,50
837.970,16
360,00
16.822,65
2.219.359,31

1.263.443,12
825.155,41
345,00
69.742,10
2.158.685,63

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.286.230,14

2.225.556,46

23.162.714,66

21.775.994,29

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού

7.1

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

8.

16.543.352,00
552.017,61
1.489.684,66
18.585.054,27

15.043.352,00
552.017,61
1.219.314,84
16.814.684,45

8.

1.408.896,76
107.578,59
-7.129.970,60
-5.613.495,25

1.516.475,35
0,00
-6.865.361,53
-5.348.886,18

Σύνολο καθαρής θέσης

12.971.559,02

11.465.798,27

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

1.970.000,00
578.818,71
0,00
11.725,79
9.510,30
7.621.100,84
10.191.155,64

2.000.000,00
635.743,02
0,00
8.235,87
6.484,18
7.659.732,95
10.310.196,02

Σύνολο υποχρεώσεων

10.191.155,64

10.310.196,02

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

23.162.714,66

21.775.994,29

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

10.

1.042.532,00
-827.024,74
215.507,26
8.599,52
224.106,78

543.241,23
-592.906,92
-49.665,69
5.348,09
-44.317,60

-336.433,28
-3.733,81

-379.580,77
-550,66
3.555.453,26
99.499,96
126,95
3.880.275,38

0,00
739,82
0,20

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-115.320,29

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

12,53
-149.301,31

Αποτέλεσμα πρό φόρων

-264.609,07

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

0,00

38,47
-179.555,79
4.059.792,70

0,00
-264.609,07 4.059.792,70

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης
Δεκεμβρίου 2015
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α)

Επωνυμία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Καποδιστρίου 38-40, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 26566/01ΑΤ/Β/92/2096
ΓΕ.ΜΗ.: 1159001000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που
αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως
συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και
την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές
βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται
ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να

διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές
επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων
των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την
εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής
αρχής του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο
στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε
μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με βάση
τους κάτωθι συντελεστές αποσβέσεων οι οποίοι αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους:



Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
10%.



Μεταφορικά μέσα επιβατικά 16%.



Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 12%.



Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός 20%.



Λοιπά πάγια της επιχείρησης 10%

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του
στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται
για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες
από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη

ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην
κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το
μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και
της αξίας χρήσεως αυτών.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία
δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή
τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς
λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί
προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των
σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής
μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.
Επίσης, στα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το
αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αύξησης κεφαλαίου, κάνοντας χρήση της
παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο
απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν
ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως
καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία
τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη
πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών

ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση,
πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες
απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα
οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά,
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη
σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι
μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το
περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού
επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος
πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να
υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε
καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με
την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές
συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την
κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:


Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον
φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις
φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων
στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ'
είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού
όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία
απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε
ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
(καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως,
μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες
απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην
περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις
μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η
συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική
δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό
τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η
συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική
δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:


Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια
καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.



Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της
οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:


Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.



Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην
καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο
που αποφασίζει τη διανομή τους.



Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά
γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι
προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την
ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.12. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων
μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να
πραγματοποιηθούν.

3.2.

Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών
εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα
παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην
οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με
τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας
διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την
παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα
από ένα κονδύλια του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ακολουθεί πίνακας με τις σχετικές πληροφορίες για τα ενσώματα πάγια στοιχεία
και τα λοιπά άυλα στοιχεία:

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α ΜΕΣΑ

ΛΟΙΠΑ
ΑΫΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2014
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2014

148.128,34
0,00
-2.604,55
145.523,79

320.865,37
1.360,00
0,00
322.225,37

581.317,58
0,00
-183.846,35
397.471,23

902.182,95 144.929,67
1.360,00 11.210,01
-183.846,35
0,00
719.696,60 156.139,68

Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2014
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
Υπόλοιπο 31/12/2014

146.585,60
1.246,94
-2.604,54
145.228,00

319.228,31
396,24
0,00
319.624,55

580.795,53
285,60
-183.846,32
397.234,81

900.023,84 96.399,40
681,84 30.643,71
-183.846,32
0,00
716.859,36 127.043,11

295,79

2.600,82

236,42

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2015
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015

145.523,79
0,00
0,00
145.523,79

322.225,37
1.536,38
-365,55
323.396,20

397.471,23
4.900,00
-1.785,00
400.586,23

719.696,60 156.139,68
6.436,38
0,00
-2.150,55
0,00
723.982,43 156.139,68

Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
Υπόλοιπο 31/12/2015

145.228,00
225,04
0,00
145.453,04

319.624,55
669,51
-365,54
319.928,52

397.234,81
311,60
-1.524,83
396.021,58

716.859,36 127.043,11
981,11
9.678,41
-1.890,37
0,00
715.950,10 136.721,52

70,75

3.467,68

4.564,65

Καθαρή αξία
31/12/2014

Καθαρή αξία
31/12/2015

2.837,24

8.032,33

29.096,57

19.418,16

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο των κάτωθι οντοτήτων:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΩΜΑ Α.Ε
ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. (πρώην Α.Π. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Α.Ε.)
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Α.Ε.
ΕΛΙΚΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην Α. Π. ΣΤΟΥΡΑ Α.Ε.)
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. (πρώην ERGYWIND)
ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
Κ/ΞΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.
Κ/ΞΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – Ν. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.
Κ/ΞΙΑ DAMCO-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ
– ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΠΑΡΚΟ
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗΣ
Κ/ΞΙΑ DAMCO-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΥΤ.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κ/ΞΙΑ DAMCO-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΤΣΟΥΤΗ
Κ/Ξ DAMCO – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ Α.Π. ΧΛΟΓΟΣ
Κ/Ξ DAMCO – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ Α.Π. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΦΗΡΕΑ
Κ/ΞΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΦΗΡΕΑ
ELICA BULGARIA Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
26,669%
50,00%
50,00%
35,00%
35,00%
45,904%
35,00%
50,00%
35,00%
10,00%
50,00%
50,00%
2,00%
99,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
43,285%
50,00%
50,00%

Η αποτίμηση των εν λόγω συμμετοχών έγινε στο κόστος κτήσης τους. Από τον
έλεγχο απομείωσης που διενεργήθηκε δεν προέκυψαν ενδείξεις μόνιμης απομείωσης
εκτός από την συμμετοχή στην εταιρεία "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε." ποσού ευρώ
5.540.469,54. Η εν λόγω εταιρεία παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και οι
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της υπολείπονται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών
της. Για την εταιρεία αυτή δεν τέθηκαν στην διάθεσή μας στοιχεία σχετικά με τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας της.

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 16.543.352
ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία
και ανέρχεται σε € 16.543.352,00.
Το τακτικό αποθεματικό € 726.054,27 σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920.
Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € 682.842,49σχηματίστηκαν σε προηγούμενες
χρήσεις με αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων με σκοπό την
αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας.

9. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2015
4
0
4

31/12/2014
4
0
4

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής
ποσά:
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2015
111.608,61
27.491,10
0,00
139.099,71

31/12/2014
122.710,26
31.972,76
0,00
154.683,02

10. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές περιοχές
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες δραστηριότητας
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο
Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

1.042.532,00
1.042.532,00

543.241,23
543.241,23

1.042.532,00
1.042.532,00

543.241,23
543.241,23

11. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

12. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή για προκαταβολή που έχει λάβει
από την εταιρεία ANSALDO (Ε/Ε Νο 43421) το υπόλοιπο της οποίας έχει ως
ακολούθως:
Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους
Σύνολο

31/12/2015
155.813,54
155.813,54

31/12/2014
246.934,30
246.934,30

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Για τη χρήση 2010 καθώς και την χρήση 2015 οι οποίες είναι ανέλεγκτες
φορολογικά, οι σχετικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ’ αριθ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας
των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του
άρθρου 42ε παράγρ. 14 Ν. 2190/1920, δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρεία σχημάτιζε πρόβλεψη για τις
πιθανές υποχρεώσεις της για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω
εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των
ευρώ 28.800 περίπου, το οποίο κατά ευρώ 2.800 περίπου αφορά στην παρούσα
χρήση.

13. Πρώτη εφαρμογή
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως
χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και
μεθόδων.
Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και
βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει
αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα
γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη
χρήση απαλλαγών:

Κονδύλι
Έξοδα αύξησης
κεφαλαίου

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση
Επίπτωση επί του Ισολογισμού
Επίπτωση επί των
σε €
αποτελεσμάτων σε €
2013
2014
2015
2014
2015

-47.563,96

-28.147,79

-18.696,92

-28.147,79

-18.696,92

Απαλλαγή
Δύναται να
συνεχίσουν να
εμφανίζονται στον
ισολογισμό μετά την
31η Δεκεμβρίου 2014
και μέχρι την
ολοσχερή απόσβεσή
τους, βάσει των
κείμενων
φορολογικών
διατάξεων ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο
διάθεσή τους, καθώς
και τα σχετικά ποσά
του ισολογισμού και
της καταστάσεως
αποτελεσμάτων.

Μαρούσι, 30 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ

