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Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την εταιρική χρήση 2018 και 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.... Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές 

πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την θέση της εταιρείας για 

την κλειόµενη χρήση, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην χρήση καθώς και 

περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας. 

    

Α. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείαςΑ. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείαςΑ. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείαςΑ. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείας    

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 η Ελληνική οικονομία κατόρθωσε να έχει οριακά ανοδική πορεία, με 

πολλούς από τους δείκτες που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα να σταθεροποιούνται, ενώ οι 

εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2018 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 

έξοδο από το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Σε αυτό το περιβάλλον, 

αξιολογώντας τους κινδύνους και παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προσπάθησε να αξιοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία χωρίς κάποιο 

αποτέλεσμα, με συνέπεια την αύξηση των συσσωρευμένων  ζημιών. Παρακάτω αναφέρουμε 

συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση 1/1-31/12/2018. 

Ο κύκλος εργασιών στην τρέχουσα χρήση ανήλθε στο ποσό των € 402.288,62 έναντι € 205.432,18 της 

προηγούμενης χρήσης του 2017 σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 95,83%. Τα μικτά κέρδη στην 

τρέχουσα χρήση διαμορφώθηκαν σε ποσό € 165.623,42 έναντι ποσού € 1.995,61 της προηγούμενης 

χρήσης του 2017 σημειώνοντας σημαντική αύξηση. Τα αποτελέσματα προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε 

ζημιές € 105.144,10 έναντι ζημιών  € 612.985,70 της προηγούμενης χρήσης του 2017 σημειώνοντας 

μείωση της ζημιάς κατά 82,85%.   

Επίσης, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι εμπορικές απαιτήσεις την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό 

των € 1.376.743,30 έναντι € 1.226.910,18 της προηγούμενης χρήσης του 2017 σημειώνοντας αύξηση 

κατά  12,21%. Οι εμπορικές υποχρεώσεις την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 150.483,38 

έναντι € 136.238,86 της προηγούμενης χρήσης του 2017. Τέλος, οι υποχρεώσεις της εταιρείας από 

φόρους - τέλη την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των  € 167.404,42 έναντι € 908,83 της 

προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας σημαντική αύξηση λόγω κατάπτωσης εγγύησης υπέρ ΤΕΜΠΜΕ.  
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Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 2018, σας παραθέτουμε 

τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:  

Αριθμοδείκτης  Τύπος    2018   2017 

Γενική 

Ρευστότητα 
= 

Σύνολο 

Κυκλοφορούντων 
= 

4.769.820,28 

= 1,30 

4.696.718,45 

= 1,10 
Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
3.682.037,08 4.256.843,99 

          

Μικτό Περιθώριο 

Κέρδους 
= 

Μικτά Κέρδη 

Χρήσεως 
= 

165.623,42 

= 41,17% 

1.995,61 

= 0,97% 
Καθαρές Πωλήσεις 

Χρήσεως 
402.288,62 205.432,18 

          

Καθαρό 

Περιθώριο 

Κέρδους 
= 

Καθαρά Κέρδη 

= 

-105.144,10 

= -26,14% 

-612.985,70 

= -298,39% Καθαρές Πωλήσεις 

Χρήσεως 
402.288,62 205.432,18 

          

Αποδοτικότητα 

Ιδίων Κεφαλαίων 
= 

Καθαρά Κέρδη 

= 

-105.144,10 

= -7,34% 

-612.985,70 

= -39,88% Σύνολο Καθαρής 

Θέσης 
1.431.801,08 1.536.945,18 

          

Διάρθρωση 

Κεφαλαίων 
= 

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης = 
1.431.801,08 

= 0,29 
1.536.945,18 

= 0,32 

Ξένα Κεφάλαια 4.955.898,59 4.806.843,99 

          

Κυκλοφοριακής 

ταχύτητας 

απαιτήσεων 

πελατών  

= 

Απαιτήσεις από 

πελάτες             Χ  

365                                    = 

502.511.304,50 

= 1.249 

447.822.215,70 

= 2.180 

   Καθαρές 

Πωλήσεις Χρήσεως 
402.288,62 205.432,18 

          

Κυκλοφοριακής 

ταχύτητας 

αποθεμάτων 
= 

Κόστος Πωλήσεων 

= 

236.665,20 

= 0,08 

203.436,57 

= 0,07 Μέσος όρος 

αποθεμάτων 

χρήσεως 
2.856.891,01 2.871.795,19 

 

 

Β. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  

Η εταιρεία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου - 

μόχλευσης, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμών και τέλος ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι 

πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι οι εξής:  

 α)   Πιστωτικός κίνδυνος 
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Η εταιρεία αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο λόγω αδυναμίας αποπληρωμής από ορισμένα από τα 

συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη που, κατά κύριο λόγο, αφορούν συνδεμένες εταιρείες, οι οποίες λόγω 

της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να εξοφλήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους. 

Ωστόσο, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμοδίους και είναι έτοιμη να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων. 

 

 β)   Συναλλαγματικός κίνδυνος   

 Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το σύνολο των 

συναλλαγών της είναι σε ευρώ.  

 

γ)   Κίνδυνος επιτοκίου - μόχλευσης 

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ρυθμίσει τις οφειλές της αναθέτοντας παράλληλα σε ειδική εταιρεία 

να κάνει auditing δανείων με σκοπό την ανεύρεση ενδεχόμενων υπερχρεώσεων, παρατυπιών, 

σφαλμάτων και λοιπά από τις χρεώσεις των τραπεζών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στην εξωδικαστική 

ή δικαστική διαπραγμάτευση δεδομένου ότι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού έχει καταστεί 

ληξιπρόθεσμο λόγω αντιπαράθεσης με τις πιστώτριες τράπεζες. 

Η εταιρεία έχει λογιστικοποιήσει τους τόκους σύμφωνα με τις επιστολές των τραπεζών , 

επιφυλάσσεται όμως για την ορθότητα τους  αναμένοντας την σχετική πραγματογνωμοσύνη από την 

εταιρεία auditing. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την κλειόµενη χρήση αντιλογίστηκαν τόκοι της 

προηγούμενης χρήσεως ποσού 151.653,18 ευρώ μειώνοντας τους τόκους της χρήσεως.Τον Ιούνιο του 

2018 , έγινε κατορθωτό να συλλεχτούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τις 3 τράπεζες   τα οποία 

προωθήθηκαν άμεσα στην εταιρεία auditing. Από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με 

την βασική πιστώτρια τράπεζα  , πρόεκυψαν αρνητικές διαφορές που έχουν κατατεθεί  ως σχετικά στο 

δικόγραφο της ανακοπής που καταθέσαμε στις 21/6/18 κατά της διαταγής πληρωμής που μας 

κοινοποίησε η βασική πιστώτρια τράπεζα  στις 1/6/18. Για τις άλλες 2 τράπεζες δεν έχουν 

ολοκληρωθεί ακόμα οι σχετικές μελέτες έλεγχου χρεώσεων. 

 

δ)   Κίνδυνος τιμών   

Οι προσφερόμενες τιμές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την αναμενόμενη δαπάνη δημοσίων 

έργων. Με δεδομένο το περιορισμό των δημοσίων επενδύσεων αναμένεται μείωση των τιμών με 

συνέπεια την ανάγκη περιορισμού του μικτού κέρδους. Η διοίκηση έχει προβεί στον κατάλληλο 

προγραμματισμό για την αντιμετώπιση της μείωσης των περιθωρίων κέρδους.  

 

 ε)   Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών 

διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η 

ρευστότητα της εταιρείας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 

 

Γ. Εργασιακά θέµατα 

Η εταιρεία το 2018 απασχόλησε κατά μέσο όρο 2 εργαζομένους.  

Η εταιρεία σέβεται τη διαφορετικότητα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους της, 

ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή άλλων διακρίσεων. Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα 

εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας 

στους εξής τομείς: 

-Υγιεινή και ασφάλεια. 

-Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 

-Εκπαίδευση εργαζομένων. 

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής 

ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η 

μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά 

για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να 

συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. 

 

∆. Περιβαλλοντικά θέµατα 

Η εταιρεία μας είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον και τηρεί με συνέπεια τους 

εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διατάξεις που αφορούν στην προστασία αυτού. Επίσης, 

φροντίζει να ανακυκλώνει τα διάφορα αναλώσιμα τα οποία καθημερινά χρησιμοποιεί (γραφική ύλη, 

μπαταρίες, εξαρτήματα Η/Υ κ.α). 

 

 

Ε. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης Ε. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης Ε. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης Ε. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης     

Στις 01/06/2018 η κύρια πιστώτρια τράπεζα ΕΤΕ  κοινοποίησε στην εταιρεία διαταγή πληρωμής κατά 

της οποίας η εταιρεία έχει ασκήσει εμπρόθεσμα την κατά τον νόμο ανακοπή  , η συζήτηση της οποίας 

έχει προσδιοριστεί για τις 05/10/2021 .  Η εταιρεία ανέθεσε σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο την 

υποστήριξη της για κάθε νομική ενέργεια της τράπεζας εναντίον της. Ταυτόχρονα εκκρεμεί αγωγή 

ιδρυτή και μετόχου της εταιρείας κατά της ίδιας τράπεζας για αποζημίωση λόγω «κουρέματος» 

ομολόγου ιδιοκτησίας του. Η όλη δικαστική διαδικασία προβλέπεται να είναι μακροχρόνια. 

Στις 05/09/2018 η έτερη πιστώτρια τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ κοινοποίησε στην εταιρεία διαταγή πληρωμής 

κατά της οποίας η εταιρεία   άσκησε  εμπρόθεσμα την κατά τον νόμο ανακοπή και αναστολή  , με δε 

την   υπ .αριθ. 8439/2018 απόφαση Μον.Πρωτ Αθηνών  έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής .Και με αυτή 

την τράπεζα η δικαστική διαδικασία προβλέπεται να είναι μακροχρόνια.   
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ΣΤ. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείαςΣΤ. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείαςΣΤ. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείαςΣΤ. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας    

Οι προοπτικές για τη χρήση 2019 αναμένεται να είναι θετικές για την εταιρεία, παρά το δυσχερές  

οικονομικό κλίμα που επικρατεί στον κλάδο των κατασκευών, λόγω της εντεινόμενης προσπάθειας 

ανάληψης νέων έργων μόνο εφόσον εξασφαλίζουν  ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους. Παράλληλα, 

προσβλέπει στην πώληση των 2 υπό ανέγερση πολυκατοικιών στην Άνω Πεύκη  είτε ως συνόλου στην 

ημιτελή κατάσταση που βρίσκονται είτε ως μεμονωμένα διαμερίσματα μετά την αποπεράτωση τους, 

με προοπτικές την εξόφληση των σημαντικότερων δανειακών υποχρεώσεων. 

Μετά από όλα αυτά κύριοι μέτοχοι σας παρακαλούμε να : 

• Εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2018. 

• Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα  

πεπραγμένα στην χρήση 2018. 

• Εκλέξετε ελεγκτές για την νέα χρήση 2019. 

• Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις 

    

    

Αθήνα , 29 Ιουνίου 2019Αθήνα , 29 Ιουνίου 2019Αθήνα , 29 Ιουνίου 2019Αθήνα , 29 Ιουνίου 2019    

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.  O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

     

     

     

     

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  

Α.Δ.Τ. ΑΙ 101543  Α.Δ.Τ.:  ΑΖ 012453  ΑΡ.Μ.ΟΕ: 17813 / Α ΤΑΞΗΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΔΗΜΔΗΜΔΗΜΔΗΜ----ΕΡ ΑΕ ΤΕΕΡ ΑΕ ΤΕΕΡ ΑΕ ΤΕΕΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Αριθµός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 122245801000 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη µε Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ‘‘ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ‘‘ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1,2 και 5 και τις πιθανές επιπτώσεις των 

θεμάτων 3  και 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με 

Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ‘‘ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ‘‘ κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι: 1) Στο λογαριασμό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 790 χιλ. που έχει δοθεί σε μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου για την αγορά 2 οικοπέδων ιδιοκτησίας τους, το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές 

διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

έκθεσης, η αγορά δεν είχε πραγματοποιηθεί. Επίσης, στο λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις» 

περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 74 χιλ. περίπου κατά οργάνων διοίκησης, το οποίο εμπίπτει στις 

απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 2) Στους λογαριασμούς των 

απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση 

συνολικού ποσού ευρώ 672 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την 

κάλυψη ζημιών από τη  μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση 

πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια 

Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 672 χιλ και οι ζημιές της χρήσης καθώς και των προηγούμενων 

χρήσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 208 χιλ. και 464 χιλ. αντίστοιχα. 3) Οι φορολογικές 

υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 έως 

και 2018. 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 έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση 

σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της  πρόβλεψης  που τυχόν απαιτείται. 4) Μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της παρούσας Έκθεσης, δεν λάβαμε επιστολή από τους νομικούς συμβούλους της εταιρίας 
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για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για 

ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της εταιρίας. 5) Εφιστούµε την προσοχή σας στη σημείωση της 

παραγράφου 4 του άρθρου 29 Ν. 4308/2014, σελ. 14 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 

31 Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας, μετά τις 

παρατηρήσεις μας, υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων 

κατά το ποσό των ευρώ 374 χιλ., γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη 

αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας, δεδομένης 

της δυσκολίας αποπεράτωσης ή πώλησης των υπό κατασκευή ακινήτων. Επιπρόσθετα, η κύρια 

πιστώτρια Τράπεζα εταιρεία έχει προβεί σε καταγγελία της σύμβασης πίστωσης και ζήτησε την 

εξόφληση της οφειλής. Οι παραπάνω συνθήκες καθώς και η παρατεταμένη ύφεση που παρατηρείται 

στον οικοδομικό κλάδο υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει 

σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των 

Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη την διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη. 

Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

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

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 

να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 

αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

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

επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 

οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία " ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων, που 

περιγράφονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» της έκθεσης ελέγχου. 

γ)Στη σημείωση για την Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) επί των οικονομικών καταστάσεων γίνεται 

αναφορά ότι το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 , 

λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη»  , έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το 

Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σχετικά ενημερώθηκε με την από 08.08.2019 επιστολή μας, θα έπρεπε να 

έχει συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΚΑΠΟΥΣ ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  13361 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KRP AUDITORS A.E. 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Ιλισίων 4, ΤΚ 14564, Κηφισιά 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 165 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία-ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

(Ποσά σε €) 

  2018  2017 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  402.288,62  205.432,18 

Κόστος πωλήσεων  -236.665,20  -203.436,57 

Μικτό αποτέλεσμα  165.623,42  1.995,61 

Λοιπά συνήθη έσοδα  7.384,91  16.393,18 

  173.008,33  18.388,79 

Έξοδα διοίκησης  -71.393,55  -139.368,69 

Λοιπά έξοδα και ζηµίες  -46.072,75  -20.592,41 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)  0,00  0,00 

Κέρδη και ζηµίες από συµµετοχές και επενδύσεις  0,00  -64.176,90 
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή 
ευκαιρίας  0,00  0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  0,00  0,00 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων  55.542,03  -205.749,21 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  0,00  0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -160.686,13  -407.236,49 

Αποτέλεσμα προ φόρων  -105.144,10  -612.985,70 

Φόροι εισοδήµατος  0,00  0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -105.144,10  -612.985,70 

 

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου-Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

 Κεφάλαιο 

Διαφορές 

αξίας 

ενσώματων 

παγίων 

Αποθεματικά 

νόμων&κατ/κού 
Αφορολόγητα 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 

31.12.2017 2.046.000,00 579,64 502.147,56 100.455,04 -499.251,36 2.149.930,88 
Μεταβολές 
στοιχείων 
στην περίοδο 

     0,00 

Εσωτερικές 
µεταφορές      0,00 

Σχηµατισµός 
αποθεµατικών      0,00 

∆ιανοµές 
µερισµάτων      0,00 

Αποτελέσµατα 
περιόδου 

        -612.985,70 -612.985,70 

Υπόλοιπο 

31.12.2017 2.046.000,00 579,64 502.147,56 100.455,04 -1.112.237,06 1.536.945,18 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο     0,00 
Εσωτερικές 
µεταφορές      0,00 
Σχηµατισµός 
αποθεµατικών      0,00 

∆ιανοµές 
µερισµάτων      0,00 
Αποτελέσµατα 
περιόδου         -105.144,10 -105.144,10 
Υπόλοιπο 

31.12.2018 2.046.000,00 579,64 502.147,56 100.455,04 -1.217.381,16 1.431.801,08 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ποσά σε ευρώ 

   2018  2017 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια     

Ακίνητα 738.234,40  753.671,98 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 11.139,99  21.402,55 

Λοιπός εξοπλισµός 4.407,28  7.668,31 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00  0,00 

Σύνολο   753.781,67  782.742,84 

      

Άυλα πάγια στοιχεία    

Λοιπά άυλα 301,21  531,37 

Σύνολο   301,21  531,37 

      

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή 790.000,00  790.000,00 

      

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

∆άνεια και απαιτήσεις 0,00  0,00 

Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 68.170,00  68.170,00 

Λοιπά  5.626,51  5.626,51 

Σύνολο   73.796,51  73.796,51 

      

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 1.617.879,39  1.647.070,72 

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα     

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 2.835.603,61  2.835.603,61 

Εµπορεύµατα 0,00  0,00 

Προκαταβολές για αποθέµατα 7.246,63  35.328,16 

Λοιπά  0,00  0,00 

Σύνολο   2.842.850,24  2.870.931,77 

      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές    

Εµπορικές απαιτήσεις 1.376.743,30  1.226.910,18 

Λοιπές απαιτήσεις 547.898,42  579.928,16 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,29  0,29 

Προπληρωµένα έξοδα 0,00  0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.328,03  18.948,05 

Σύνολο   1.926.970,04  1.825.786,68 

      

Σύνολο κυκλοφορούντων 4.769.820,28  4.696.718,45 

      

Σύνολο ενεργητικού 6.387.699,67  6.343.789,17 
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   2018  2017 

      

Καθαρή θέση     

Καταβλημένο κεφάλαιο    

Κεφάλαιο  2.046.000,00  2.046.000,00 

Σύνολο   2.046.000,00  2.046.000,00 

      

Διαφορές εύλογης αξίας    

∆ιαφορές αξίας ενσώµατων παγίων 579,64  579,64 

∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση 0,00  0,00 

Σύνολο   579,64  579,64 

      

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 502.147,56  502.147,56 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 100.455,04  100.455,04 

Αποτελέσµατα εις νέο -1.217.381,16  
-

1.112.237,06 

Σύνολο   -614.778,56  -509.634,46 

      

      

Σύνολο καθαρής θέσης 1.431.801,08  1.536.945,18 

      

Λοιπές προβλέψεις 723.861,51  0,00 

Σύνολο   723.861,51  0,00 

      

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

∆άνεια  0,00  0,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 550.000,00  550.000,00 

Σύνολο   550.000,00  550.000,00 

      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Τραπεζικά δάνεια 3.320.020,71  4.008.226,13 

Εµπορικές υποχρεώσεις 150.483,38  136.238,86 

Φόρος εισοδήµατος 0,00  0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη 167.404,42  908,83 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 1.245,47  2.359,54 

Λοιπές υποχρεώσεις 42.883,10  109.110,63 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00  0,00 

Σύνολο   3.682.037,08  4.256.843,99 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 4.955.898,59  4.806.843,99 

      

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 6.387.699,67  6.343.789,17 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΑΤΑΤΑΣΕΩΝΣΕΩΝΣΕΩΝΣΕΩΝ    

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    

«ΔΗΜ«ΔΗΜ«ΔΗΜ«ΔΗΜ----ΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»»»»    

Περιόδου 01/01/2018 Περιόδου 01/01/2018 Περιόδου 01/01/2018 Περιόδου 01/01/2018 ––––    31/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018    

Κηφισίας 96 , Αθήνα, 115 26 – Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 122245801000 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)    

• Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην 

κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

• Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

νόμο 4308/2014 εκτός από τον μη σχηματισμό πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους μετά 

την έξοδο από την υπηρεσία βάσει των προβλεπόμενων από την Ελληνική Νομοθεσία, καθώς 

αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα αποτελέσματα κατά την καταβολή τους. 

Εάν υπάρχουν παράγοντεςΕάν υπάρχουν παράγοντεςΕάν υπάρχουν παράγοντεςΕάν υπάρχουν παράγοντες    ππππου θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμου θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμου θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμου θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη ενη ενη ενη 

δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπισή τους. (παρ. 4 άρθρου 29)για την αντιμετώπισή τους. (παρ. 4 άρθρου 29)για την αντιμετώπισή τους. (παρ. 4 άρθρου 29)για την αντιμετώπισή τους. (παρ. 4 άρθρου 29)    

 

Η εταιρεία λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης και πώλησης των ανεγειρόμενων ακινήτων, αδυνατεί να 

εξοφλήσει τις τραπεζικές της υποχρεώσεις, με συνέπεια το σύνολο των δανείων της να έχει καταστεί 

ληξιπρόθεσμο. Επιπλέον, η βασική πιστώτρια Τράπεζα κατήγγειλε τη σύμβαση πίστωσης αλληλόχρεου 

λογαριασμού και ζήτησε την εξόφληση της οφειλής ,εκδίδοντας την υπαρ.7199/2018 διαταγή 

πληρωμής του Μ.Π Αθηνών.  

Η εταιρεία ανέθεσε σε ειδικό σύμβουλο να κάνει auditing δανείων, με ειδικό software, με σκοπό να 

ερευνήσει, αναλύσει και προβεί στην ανεύρεση ενδεχόμενων υπερχρεώσεων, παρατυπιών, 

σφαλμάτων κλπ. από τις χρεώσεις και την κίνηση των λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων και 

στην ανεύρεση πανωτοκιών και την κατάρτιση σχετικής έκθεσης - γνωμοδότησης η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί στην εξωδικαστική ή δικαστική διαπραγμάτευση με αυτές. 

Από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με την βασική πιστώτρια τράπεζα  , πρόκυψε 

αρνητική διαφορά ύψους - 448.344  ευρώ ( -341.681 στον αλληλόχρεο  ,  -83.113 στο ομολογιακό και -

21.252 στο ΤΕΜΠΜΕ ) , και οι 3 σχετικές πολυσέλιδες μελέτες έλεγχου χρεώσεων έχουν κατατεθεί  ως 

σχετικά στο δικόγραφο της ανακοπής που καταθέσαμε στις 21/6/18 κατά της διαταγής πληρωμής  . 

Για τις άλλες 2 τράπεζες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι σχετικές μελέτες έλεγχου χρεώσεων αλλά 

από τα μέχρι στιγμής στοιχεία εντοπίζονται και σε αυτές σημαντικές αρνητικές διαφορές. 

 Μετά την καταγγελία των συμβάσεων δανείων και των δικαστικών διεκδικήσεων των τραπεζών το 

κεφάλαιο κίνησης μετά  και τις παρατηρήσεις των ελεγκτών , κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, έχει 

καταστεί αρνητικό με δεδομένο την καθυστερημένη είσπραξη των απαιτήσεων και τις επισφάλειες 
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αυτών, καθώς και την δυσκολία ρευστοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται υπό κατασκευή με 

συνέπεια το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας να υπερβαίνει τη 

συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων, κατά ποσό ευρώ 374.216,80, µε 

αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει τις 

συμβατικές της υποχρεώσεις. Ωστόσο, η ανάληψη νέων κερδοφόρων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

καθώς και η ολοκλήρωση της κατασκευής ή η πώληση των 2 πολυκατοικιών στην Άνω Πεύκη, 

αναμένεται να συμβάλλουν στην κερδοφορία της εταιρείας και στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών 

της. 

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οΣυνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οΣυνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οΣυνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντντντντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των ότητα για τα επιμέρους στοιχεία των ότητα για τα επιμέρους στοιχεία των ότητα για τα επιμέρους στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών της καχρηματοοικονομικών της καχρηματοοικονομικών της καχρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών ταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών ταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών ταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών 

λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν 

στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωσστην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωσστην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωσστην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοτοτοτοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των ποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των ποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των ποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των 

χρηχρηχρηχρηματοοικονομικών καταστάσεων. (ματοοικονομικών καταστάσεων. (ματοοικονομικών καταστάσεων. (ματοοικονομικών καταστάσεων. (παρ. 5 άρθρου 29)παρ. 5 άρθρου 29)παρ. 5 άρθρου 29)παρ. 5 άρθρου 29)    

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία 

ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

• Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα 

ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που 

αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

• Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης.  

• Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά 

ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

α/α Περιγραφή 
Συντελεστής 

απόσβεσης 

-1 Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

-2 Μεταφορικά μέσα προσώπων 16% 

-3 Μεταφορικά μέσα φορτίων 12% 

-4 Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

 

• Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά 

καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς 
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συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή 

που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

• Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίας, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί 

τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημιές απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις 

αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια 

όργανα αυτών. 

• Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, «Δάνεια και απαιτήσεις» και 

«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται 

ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

• Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται 

ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

• Τα πάσης φύσεως αποθέματα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα ( παραγωγή 

σε εξέλιξη τεχνικών έργων) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του 

κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η 

χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η ζημία 

που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν 

αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και 

επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα 

αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι 

«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με 

σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

 

Ο λογαριασμός «Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα», αφορά ακίνητα υπό εκτέλεση που έως και την 

31/12/2018 δεν είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, για να δοθούν προς πώληση. 

Επισημαίνεται ότι λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας είναι δύσκολη η πώληση παρόμοιων 

ακινήτων, πλην όμως λόγω της θέσεως τους, ευελπιστούμε ότι θα πωληθούν έτοιμα ή ημιτελή, 

σε τιμή ανώτερη του κόστους κατασκευής.  

• Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις 

εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 
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• Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 

βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

• Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 

στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή 

τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό 

τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

• Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και 

εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. 

Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. 

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα, 

αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους.  

• Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

• Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά 

με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της 

συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 

μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

• Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 

κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

• Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.     

Όπου, σε εξαιρετικΌπου, σε εξαιρετικΌπου, σε εξαιρετικΌπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του ές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του ές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του ές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του 

νόμου 4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης νόμου 4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης νόμου 4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης νόμου 4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης 

παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποπαρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποπαρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποπαρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιειειειείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της ις της ις της ις της 

παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, 

παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα. (παρ. 6 άρθρου 29)παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα. (παρ. 6 άρθρου 29)παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα. (παρ. 6 άρθρου 29)παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα. (παρ. 6 άρθρου 29)    

    

Η εταιρία δεν σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, καθώς κατά πάγια τακτική λογίζει το 

έξοδο στη χρήση που αφορά. 
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Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των 

χρηματχρηματχρηματχρηματοοοοοοοοικονομικών καταστάσεων. (παρ. 7 άρθρου 29)ικονομικών καταστάσεων. (παρ. 7 άρθρου 29)ικονομικών καταστάσεων. (παρ. 7 άρθρου 29)ικονομικών καταστάσεων. (παρ. 7 άρθρου 29)    

    

Στο λογαριασμό προβλέψεις η εταιρεία καταχώρησε τόκους δανείων που αμφισβητούνται από 

πλευράς της και αφορούν οφειλές από ληξιπρόθεσμα και καταγγελθέντα τραπεζικά δάνεια . 

    

Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδΠίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδΠίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδΠίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλύλύλύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακώι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακώι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακώι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. ν στοιχείων. ν στοιχείων. ν στοιχείων. 

(παρ. 8 άρθρου 29)(παρ. 8 άρθρου 29)(παρ. 8 άρθρου 29)(παρ. 8 άρθρου 29)    

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 

λογαριασμών των ενσωμάτων και των άυλων παγίων. 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων περιόδου 

∆ΗΜ ΕΡ Α.Ε. 

              

(Ποσά εκφρασµένα  σε  
ευρώ) 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 
Μηχανήµατα Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 
Σύνολο 

              

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ             
Αρχικό Υπόλοιπο 
01.1.2018 655.648,45 385.942,74 322.668,44 160.178,46 137.695,97 1.662.134,06 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις/Πωλήσεις 
περιόδου 0,00 0,00 7.680,00 0,00 0,01 7.680,01 

Υπόλοιπο την 
31.12.2018 655.648,45 385.942,74 314.988,44 160.178,46 137.695,96 1.654.454,05 

              

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ             
Αρχικό υπόλοιπο 
01.01.2018 0,00 -287.919,21 -301.265,89 -156.188,85 -134.017,27 -879.391,22 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -15.437,58 -2.582,56 -1.755,49 -1.505,53 -21.281,16 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 
Υπόλοιπο την 
31.12.2018 0,00 -303.356,79 -303.848,45 -157.944,34 -135.522,80 -900.672,38 

              
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2018 655.648,45 82.585,95 11.139,99 2.234,12 2.173,16 753.781,67 

 

 

Πίνακας μεταβολών άυλων παγίων περιόδου 

(Ποσά εκφρασµένα  σε  ευρώ) 
Έξοδα 

Πολυετούς 
Απόσβεσης 

Σύνολο 

      

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ     
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Αρχικό Υπόλοιπο 01.1.2018 40.183,91 40.183,91 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 

Μειώσεις/Πωλήσεις περιόδου 0,00 0,00 

Συν/κες διαφορές 31.12.2016 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2018 40.183,91 40.183,91 
      
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

Αρχικό υπόλοιπο 01.01.2018 -39.652,54 -39.652,54 

Αποσβέσεις περιόδου -230,16 -230,16 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 

Συν/κες διαφορές 31.12.2016 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2018 -39.882,70 -39.882,70 
      
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2018 301,21 301,21 

 

    

Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν 

αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις 

χρηματοοικονομικές επιπτώχρηματοοικονομικές επιπτώχρηματοοικονομικές επιπτώχρηματοοικονομικές επιπτώσεσεσεσεις τους. (παρ. 9 άρθρου 29)ις τους. (παρ. 9 άρθρου 29)ις τους. (παρ. 9 άρθρου 29)ις τους. (παρ. 9 άρθρου 29)    

    

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται: (παρ. 10 άρθρου Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται: (παρ. 10 άρθρου Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται: (παρ. 10 άρθρου Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται: (παρ. 10 άρθρου 

29)29)29)29)    

α)α)α)α)    Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τΣαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τΣαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τΣαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα α α α 

κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.    

β)β)β)β)    Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές 

επιμέτρησης.επιμέτρησης.επιμέτρησης.επιμέτρησης.    

γ)γ)γ)γ)    Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβΑνά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβΑνά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβΑνά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολολολολές της που έχουν αναγνωριστεί ές της που έχουν αναγνωριστεί ές της που έχουν αναγνωριστεί ές της που έχουν αναγνωριστεί 

στα αποτελέσμαστα αποτελέσμαστα αποτελέσμαστα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή τα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή τα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή τα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή 

θέση (διαφορές εύλογης αξίας).θέση (διαφορές εύλογης αξίας).θέση (διαφορές εύλογης αξίας).θέση (διαφορές εύλογης αξίας).    

δ)δ)δ)δ)    Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της 

περιόδουπεριόδουπεριόδουπεριόδου, , , , με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόμε ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόμε ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόμε ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται ρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται ρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται ρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται 

αναβαλλόμενη φορολογία.αναβαλλόμενη φορολογία.αναβαλλόμενη φορολογία.αναβαλλόμενη φορολογία.    

ε)ε)ε)ε)    Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη 

φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών ποφύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών ποφύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών ποφύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που υ υ υ μπορεί να επηρεάσουν το μπορεί να επηρεάσουν το μπορεί να επηρεάσουν το μπορεί να επηρεάσουν το 

ποσό, το χρόνο και τποσό, το χρόνο και τποσό, το χρόνο και τποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.ην πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.ην πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.ην πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.    

στ)  Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, στ)  Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, στ)  Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, στ)  Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, 

εάν τα εν εάν τα εν εάν τα εν εάν τα εν     

λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφλόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφλόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφλόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνωνωνωνα με το άρθρο 24.α με το άρθρο 24.α με το άρθρο 24.α με το άρθρο 24.    

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: (παρ. 11 άρθρου 29)Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: (παρ. 11 άρθρου 29)Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: (παρ. 11 άρθρου 29)Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: (παρ. 11 άρθρου 29)    

α)α)α)α)    Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων:Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων:Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων:Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων:    

α1)α1)α1)α1)    η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιη εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιη εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιη εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοροροροριστεί σύμφωνα με την ιστεί σύμφωνα με την ιστεί σύμφωνα με την ιστεί σύμφωνα με την 

παράγραφο 12 του άρθρουπαράγραφο 12 του άρθρουπαράγραφο 12 του άρθρουπαράγραφο 12 του άρθρου    24 του παρόντος νόμου, και24 του παρόντος νόμου, και24 του παρόντος νόμου, και24 του παρόντος νόμου, και    

α2)α2)α2)α2)    πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους.πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους.πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους.πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους.    

β)β)β)β)    Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που 

υπερβαίνει την εύλυπερβαίνει την εύλυπερβαίνει την εύλυπερβαίνει την εύλογογογογη αξία τους:η αξία τους:η αξία τους:η αξία τους:    

β1)β1)β1)β1)    η λογιστική αξία και η εύλοη λογιστική αξία και η εύλοη λογιστική αξία και η εύλοη λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των γη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των γη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των γη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των 

κατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων, καικατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων, καικατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων, καικατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων, και    

β2)β2)β2)β2)    οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμέοι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμέοι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμέοι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμένανανανα    

οδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανοδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανοδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανοδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας.άκτησης της λογιστικής αξίας.άκτησης της λογιστικής αξίας.άκτησης της λογιστικής αξίας.    

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)    

Α. Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 51.150 μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ 

η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.  

Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

  2018  2017 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους  51.150  51.150 

Μείωση μετοχών στη διάρκεια του έτους             0  0 

Αύξηση μετοχών στη διάρκεια του έτους  0  0 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους  51.150  51.150 

Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

  

Αριθμός  
Ονομαστική 

Αξία 
 

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο 

 Συνολική αξία 

Ονομαστικές Μετοχές  51.150  40,00  0,00  2.046.000,002.046.000,002.046.000,002.046.000,00 

 

Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ,λαμβάνοντας υπόψη 

τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη»  της έκθεσης 

ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή , έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεως (1/2) του μετοχικού 

κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 

4548/2018. 
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Β. Για την κίνηση των λογαριασμών αποθεματικών παραπέμπουμε στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής 

Θέσης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, 

με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. (παρ. 13 άρθρου 29)με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. (παρ. 13 άρθρου 29)με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. (παρ. 13 άρθρου 29)με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. (παρ. 13 άρθρου 29)    

Για οφειλές προς τις τράπεζες ποσού € 4.043.882,22 υπάρχουν προσημειώσεις € 260.000,00 (Τράπεζα 

Πειραιώς) επί των ακινήτων της Εταιρείας καθώς και προσημειώσεις επί ακινήτων ιδιοκτησίας των 

μετόχων στα οποία ανεγείρονται διαμερίσματα προς πώληση. 

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντΤα ποσά των υποχρεώσεων της οντΤα ποσά των υποχρεώσεων της οντΤα ποσά των υποχρεώσεων της οντότότότότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πένητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πένητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πένητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την τε έτη από την τε έτη από την τε έτη από την 

ημερομηνία του ισολογισμού. (παρ. 14 άρθρου 29)ημερομηνία του ισολογισμού. (παρ. 14 άρθρου 29)ημερομηνία του ισολογισμού. (παρ. 14 άρθρου 29)ημερομηνία του ισολογισμού. (παρ. 14 άρθρου 29)    

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις πέραν της πενταετίας. 

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν περιλαμβάνονται στον Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν περιλαμβάνονται στον Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν περιλαμβάνονται στον Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν περιλαμβάνονται στον 

ισολοισολοισολοισολογιγιγιγισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπσμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπσμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπσμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, τώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, τώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, τώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, 

εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση 

των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης τητων κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης τητων κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης τητων κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της ς ς ς χρηματοοικονομικής θέσης της χρηματοοικονομικής θέσης της χρηματοοικονομικής θέσης της χρηματοοικονομικής θέσης της 

οντότητας. (οντότητας. (οντότητας. (οντότητας. (παρ. 15 άρθρου 29)παρ. 15 άρθρου 29)παρ. 15 άρθρου 29)παρ. 15 άρθρου 29)    

Δεν υπάρχουν. 

 

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και τ(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και τ(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και τ(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και τηςηςηςης    

μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχομορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχομορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχομορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε υν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε υν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε υν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε 

εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, 

γνωστοποιείται ξεχωριστά. (παρ. 16 άρθρου 29)γνωστοποιείται ξεχωριστά. (παρ. 16 άρθρου 29)γνωστοποιείται ξεχωριστά. (παρ. 16 άρθρου 29)γνωστοποιείται ξεχωριστά. (παρ. 16 άρθρου 29)    

    

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 μέχρι και 2018, με 

συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο υποβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο του 

φορολογικού ελέγχου. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο 

παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε 

με αυτό το θέμα.   

 

Η εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους € 526.559,10 το οποίο αφορά εγγυητικές επιστολές 

ΤΣΜΕΔΕ. 

 

Η εταιρία δεν σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, καθώς κατά πάγια τακτική λογίζει το 

έξοδο στη χρήση που αφορά. 

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή 

ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται 

συσυσυσυμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούντμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούντμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούντμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του αι τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του αι τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του αι τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του 

συμψηφισμού. (παρ. 17 άρθρου 29)συμψηφισμού. (παρ. 17 άρθρου 29)συμψηφισμού. (παρ. 17 άρθρου 29)συμψηφισμού. (παρ. 17 άρθρου 29)    
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 % 

Πωλήσεις έργων (αυτοτελή) 202.724,91 50,39% 

Πωλήσεις έργων (υπεργολαβία) 199.563,71 49,61% 

Σύνολο 402.288,62 100,00% 

 

Λογαριασµός Κατηγορία εξόδου Αξία 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ  66.845,90 
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    7.284,52 
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ   14.594,76 
64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α   17.592,74 
65 ΤΟΚΟΙ - ΕΞΟ∆Α 160.686,13 
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   21.511,32 
68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 

    

ΤΤΤΤο ο ο ο ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών ηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών ηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών ηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με το άρθρο 20. (παρ. 18 άρθρου 29)σύμφωνα με το άρθρο 20. (παρ. 18 άρθρου 29)σύμφωνα με το άρθρο 20. (παρ. 18 άρθρου 29)σύμφωνα με το άρθρο 20. (παρ. 18 άρθρου 29)    

Δεν υπάρχουν. 

Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. (παρ. 19 άρθρου 29)Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. (παρ. 19 άρθρου 29)Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. (παρ. 19 άρθρου 29)Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. (παρ. 19 άρθρου 29)    

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στηΤο ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στηΤο ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στηΤο ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. (παρ. 20 άρθρου 29)ν περίοδο. (παρ. 20 άρθρου 29)ν περίοδο. (παρ. 20 άρθρου 29)ν περίοδο. (παρ. 20 άρθρου 29)    

Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. (παρ. 21 άρθρου 29)Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. (παρ. 21 άρθρου 29)Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. (παρ. 21 άρθρου 29)Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. (παρ. 21 άρθρου 29)    

Οι ζημιές της χρήσης θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα εις νέο προς συμψηφισμό με μελλοντικά 

κέρδη. 

Σε πεΣε πεΣε πεΣε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος ρίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος ρίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος ρίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος 

της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των 

ποσών που επηρεάζουν τα αποτελποσών που επηρεάζουν τα αποτελποσών που επηρεάζουν τα αποτελποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσέσέσέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. (πματα της περιόδου και την καθαρή θέση. (πματα της περιόδου και την καθαρή θέση. (πματα της περιόδου και την καθαρή θέση. (παρ. 22 άρθρου 29)αρ. 22 άρθρου 29)αρ. 22 άρθρου 29)αρ. 22 άρθρου 29)    

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)    

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2018 ανήλθε σε απασχολούμενους : 

  
Άτομα 

      Αμοιβές 

      και έξοδα 

  
1 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   € 14.954,07 

  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   € 
3.747,50 

            

  
1 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   € 10.500,00 

  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡ/ΘΙΟΥ   € 6.459,01 
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    ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ   € 0,00 

            

Σύνολο 2   ΣΥΝΟΛΟ € 35.660,58 

    

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρόρόρόρων χορήγησης και των ποσών που ων χορήγησης και των ποσών που ων χορήγησης και των ποσών που ων χορήγησης και των ποσών που 

επιστράφηκεπιστράφηκεπιστράφηκεπιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται 

αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπωναθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπωναθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπωναθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων    ααααυτών. (παρ. 25 άρθρου 29)υτών. (παρ. 25 άρθρου 29)υτών. (παρ. 25 άρθρου 29)υτών. (παρ. 25 άρθρου 29)    

Δεν χορηγήθηκαν τέτοιου είδους ποσά εντός της χρήσεως. 

Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι 

απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. (παρ. 26 άρθρου 29)απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. (παρ. 26 άρθρου 29)απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. (παρ. 26 άρθρου 29)απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. (παρ. 26 άρθρου 29)    

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑΕΠΩΝΥΜΙΑΕΠΩΝΥΜΙΑΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗΜΟΡΦΗΜΟΡΦΗΜΟΡΦΗ 

ΠΟΣΟΣΤΠΟΣΟΣΤΠΟΣΟΣΤΠΟΣΟΣΤΟ Ο Ο Ο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ 

ΟΕ 
Ο.Ε. 85% 

2 
Κ/Ξ ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ- ΣΤ.ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 

ΑΕ 
Α.Ε. 70% 

3 

Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ-ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ- ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ- 

Α.Ε. 16,67% ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ- 

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ 

4 Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ – ΔΗΜΕΡ ΑΕ Α.Ε. 50% 

Η επωνυμία κΗ επωνυμία κΗ επωνυμία κΗ επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αι η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αι η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αι η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, 

εάν συντρέχει περίπτωση. (παρ. 27 άρθρου εάν συντρέχει περίπτωση. (παρ. 27 άρθρου εάν συντρέχει περίπτωση. (παρ. 27 άρθρου εάν συντρέχει περίπτωση. (παρ. 27 άρθρου 29292929))))    

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Η επωνυΗ επωνυΗ επωνυΗ επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές μία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές μία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές μία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και 

η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύη οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύη οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύη οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνονονονολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παρλο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παρλο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παρλο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27. (παρ. αγράφου 27. (παρ. αγράφου 27. (παρ. αγράφου 27. (παρ. 

28 άρθρου 29)28 άρθρου 29)28 άρθρου 29)28 άρθρου 29)    

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 καιχρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 καιχρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 καιχρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και    22228, στην περίπτωση που 8, στην περίπτωση που 8, στην περίπτωση που 8, στην περίπτωση που 

είναι διαθέσιμες. Εείναι διαθέσιμες. Εείναι διαθέσιμες. Εείναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού άν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού άν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού άν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού 

γεγονότος. (παρ. 29 άρθρου 29)γεγονότος. (παρ. 29 άρθρου 29)γεγονότος. (παρ. 29 άρθρου 29)γεγονότος. (παρ. 29 άρθρου 29)    

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)    

Δεν δόθηκαν τέτοιου είδους αμοιβές. 
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Οι συναλλαγές Οι συναλλαγές Οι συναλλαγές Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του 

ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα 

πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποπληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποπληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποπληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποίαίαίαία    είναι απαραίτητα για την κατανόηση της είναι απαραίτητα για την κατανόηση της είναι απαραίτητα για την κατανόηση της είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 

χχχχρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των ρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των ρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των ρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των 

σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις 

επιμέρους συναλλαγές κεπιμέρους συναλλαγές κεπιμέρους συναλλαγές κεπιμέρους συναλλαγές καιαιαιαι    τα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται αντα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται αντα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται αντα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός άλογα με τη φύση τους, εκτός άλογα με τη φύση τους, εκτός άλογα με τη φύση τους, εκτός 

εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών 

του συνδεδεμένου μέρους στην χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. (παρ. 31 άρθρου 29)του συνδεδεμένου μέρους στην χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. (παρ. 31 άρθρου 29)του συνδεδεμένου μέρους στην χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. (παρ. 31 άρθρου 29)του συνδεδεμένου μέρους στην χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. (παρ. 31 άρθρου 29)    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

Πωλήσεις προς 1.1-31.12.2018 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΘΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
52.973,82 

Κ/Ξ ΔΗΜΕΡ Α.Ε-ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 0,00 

    

Αγορές/λήψη υπηρεσιών 1.1-31.12.2018 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΘΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
0 

    

Απαιτήσεις από 31.12.2018 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΘΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
924.947,39 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ 

& ΣΙΑ ΟΕ 
100.071,80 

Κ/Ξ ΔΗΜΕΡ Α.Ε-ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 244.136,14 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ 49.230,57 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24.819,92 

    
Υποχρεώσεις προς 31.12.2018 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 550.000,00 

Κ/Ξ ΔΗΜΕΡ Α.Ε-ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 3.587,28 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 24.259,90 

    

    

Αθήνα, 29/06/2019Αθήνα, 29/06/2019Αθήνα, 29/06/2019Αθήνα, 29/06/2019    

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.  O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

     

     

     

     

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  

Α.Δ.Τ. ΑΙ 101543  Α.Δ.Τ.:  ΑΖ 012453  ΑΡ.Μ.ΟΕ: 17813 / Α ΤΑΞΗΣ 

 


