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∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Στην κατωτέρω δήλωση η οποία λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 3θ του Ν.
4308/2014, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας:
• Βασίλειος Λαµπρινίδης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου& ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
• Κωνσταντίνος Λαµπρινίδης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• ∆ηµήτριος Ρουσέτης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
υπό της ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), δηλώνουµε
και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε, οι συνηµµένες Χρηµατοοικονοµικές
Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον νόµο Ν. 4308
- ΦΕΚ Α 251/24.11.2014.

Αθήνα, 26Μάιου 2018
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Ετήσια Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
«ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων για τη χρήση
από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας παρουσιάζουµε την παρούσα έκθεσή µας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2017 όπως αυτή συντάχθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20.
Γενικά.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας, υπήρξαν σύµφωνες µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσης και ο Πίνακας µεταβολών της καθαρής θέσης της ανωτέρω
χρήσης που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας
και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα αποτελέσµατα χρήσεως κατέληξαν
κερδοφόρα.
Η Εταιρεία δεν κατέχει δικές της µετοχές.

∆οµή.
Η εταιρεία µας ανήκει στην Γ΄ τάξη, κατηγορία κατασκευαστικών εταιρειών και συµµετέχει στην
ανάληψη έργων της κατηγορίας αυτής. Η διοίκηση της επιχείρησης παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς
και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόµενοι
δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών της. Εφαρµόζει το πρότυπο
ISO 9001/2015 που είναι το πλέον διαδεδοµένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις
απαιτήσεις µε τις οποίες πρέπει να λειτουργεί µια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν & η υπηρεσία να
ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της και των ενδιαφερόµενων µερών. Οι πολιτικές της Εταιρείας
στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έµφαση: α)Στην παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
β)Σεβασµό για το περιβάλλον .
γ)Την εφαρµογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών
αρχών και κανόνων στα πλαισια λειτουργίας της.
Σε ότι αφορά την αλυσίδα αξίας των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων όλες οι λειτουργίες
(κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν «προστιθέµενη αξία» στον
πελάτη µας, σε σχέση µε την αξία που πήραµε από τον προµηθευτή µας.
Ειδικότερα για το2017, η Εταιρεία δεν διενέργησε σηµαντικές επενδύσεις. Ενδεικτικά είναι χρήσιµο να
αναφέρουµε ότι προχώρησε σε αγορά µεταχειρισµένων οχηµάτων µεταφοράς υλικών &αντικατέστησε
εξοπλισµόσυνολικής αξίας 7.903,71€.
Η αξία των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι µεταβολές τους το έτος 2017
φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήµατος των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Σελίδα 4 από 41

ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
Η εταιρεία εκτός από την έδρα της που βρίσκεται επί της Σπάρτης 6 & Σαρωνικού στην Καλλιθέα
χρησιµοποιεί για την επίβλεψη των εργοταξίων της ένα µισθωµένο χώρο Γραφείων στην περιοχή Καρά
Τεπέ στη Μυτιλήνη.
Οι Βασικοί προµηθευτές της είναι από την εγχώρια και από την ευρωπαϊκή αγορά .Οι κανόνες
συνεργασίας µεταξύ τους είναι σύµφωνοι µε τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης η εταιρεία δεν πραγµατοποίησε στη χρήση 2017.
Περιβαλλοντική πολιτική.
Με την ανάπτυξη του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η Μιναβρα
Τεχνική ΑΕ, αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον
άνθρωπο και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράµµατα µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση των
περιβαλλοντικών της επιδόσεων, ώστε να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. Η
περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:
1. ∆ιαχείριση των παραγόµενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην
χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / ασφαλή αποκοµιδή τους.
2. ∆ιαρκή ενηµέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος.
3. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων
Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
µειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).
Η εταιρεία το 2017 απασχόλησε 27 εργαζοµένους διαφορετικών φύλων, ηλικιών και εθνικοτήτων και
προσεγγίζει θέµατα που σχετίζονται µε τα εργασιακά και το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
παρακολουθώντας τις δραστηριότητες της στους εξής τοµείς :
Α) Υγιεινή και ασφάλεια.
Β) Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
Γ) Εκπαίδευση εργαζοµένων
∆) Σεβασµός των δικαιωµάτων των εργαζόµενων.
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 εταιρεία 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.
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.
Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στην Εταιρεία αποτελεί κύριο µέληµα της διοίκησης όπως
επίσης και η διασφάλιση των δικαιωµάτων τους καθώς και η τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας. Η
ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζοµένους της εταιρείας, αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και
απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Ακολουθεί το σύστηµα
διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας OHASAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 &
παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από ελεγκτές για την ορθή και συνεπή εφαρµογή του.
Σε διαρκή και σταθερή βάση υλοποιείται ένα πρόγραµµα που αποβλέπει στην εµπέδωση της
κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρείας και στην αέναη
εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού της Εταιρείας. Επιπλέον εφαρµόζονται ευρύτατα
εκπαιδευτικά προγράµµατα για την συστηµατική &στοχευµένη σε όλα τα αναγκαία πεδία εκπαίδευση
και επιµόρφωση των εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, των οποίων η
εφαρµογή ελέγχεται αδιαλείπτως από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας.
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Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 771.616,33 ευρώ. Η χρήση που διανύσαµε είναι η
∆ωδέκατη εταιρική χρήση. Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής είχαµε αύξηση του τζίρου µας σε σχέση
µε την προηγούµενη χρήση. Επίσης παρατηρούµε σωρευµένες ζηµιές που σε απόλυτους αριθµούς
αγγίζουν τις (182.460,66 €).
Η έλλειψη δηµοπρατούµενων έργων και η γενικευµένη περίοδο κρίσης σε εθνικό επίπεδο οδήγησε στις
παραπάνω ζηµιές.
Τα αναληφθέντα και εκτελούµενα έργα, είναι έργα του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα καθώς και
υπεργολαβίες.
Κυριότερα έργα που εκτελούνται από την εταιρεία.
1.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΝΑ ΛΕΣΒΟΥ

2.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 8 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ PO 2262/2017

3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ Β∆ ΛΕΣΒΟΥ

4.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

5.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

6.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΡΟ 2460/07.11.2017

7.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6ΟΥ ∆.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

8.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

Οικονοµική θέση της εταιρείας.
Η οικονοµική θέση της εταιρείας κατά τη χρήση 2017, παρουσίασε σταθεροποιητική πορεία.
Το Πάγιο Ενεργητικό της εταιρείας διαµορφώθηκε µετά από τις αποσβέσεις χρήσης παγίων, σε
63.727,27ευρώ.
Η εταιρία συνεχίζει να είναι συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. Πρέπει
να τονισθεί ότι δεν υπάρχουν κανενός είδους βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Η πολιτική µείωσης των δανειακών υποχρεώσεων είναι µία σταθερή επιλογή της διοίκησης καθώς
θεωρείται ότι η πορεία της εταιρείας δικαιολογεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην παραγωγική της
διαδικασία και αποδίδει στους πιστούς τραπεζικούς σχηµατισµούς που την στηρίζουν το όφελος
που εκείνοι προεξόφλησαν µε τον δανεισµό της. Το σύνολο των χρηµάτων αυτών
χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και την
χρηµατοδότηση του κατασκευαστικού κλάδου της.
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής
διάρθρωσης:
2017

2016

Κυκλ. ενεργητικό

1.219.833,47

Σύνολο ενεργητικού

1.307.394,27

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

87.413,27

=

93,30%

1.338.786,78

=

92,99%

1.439.765,18

=

6,69%

1.307.394,27

100.807,29

=

7,00%

1.439.765,18

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

Κυκλ. Ενεργητικό

1.219.833,47

Βραχ. Υποχρεώσεις

=

260,62%

468.059,09

1.338.786,78

=

233,92%

572.333,92

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τον βαθµό κάλυψης των άµεσων υποχρεώσεων της Εταιρείας από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια

574.339,34

Σύνολο υποχρεώσεων

733.054,93

=

78,35%

579.110,44

=

67,29%

860.654,74

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Αριθµοδείκτες αποδόσεως
και αποδοτικότητας:
2017

2016

Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων

1.478,90

=

0,19%

771.616,33

-176.190,67

=

-37,37%

471.439,76

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

Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

1.478,90

=

0,26%

574.339,34

-176.190,67

=

-30,42%

579.110,44

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
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Μικτά αποτελέσµατα

11.480

Πωλήσεις υπηρεσιών

=

1,49%

-125.753

771.616,33

=

-26,67%

471.439,76

(κύκλος εργασιών)

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

Ακίνητα της εταιρίας.
Γήπεδα – Οικόπεδα
Α/Α
1.

Τοποθεσία και περιγραφή
Οικόπεδο στηΜυτιλήνη
ΣΥΝΟΛΟ

ευρώ
ευρώ

ΛογιστικήΑξία
35.000,00
35.000,00

Κίνδυνοι.
Στην αγορά υφίστανται χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το
συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς συναλλαγµατικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της
είναι σε ευρώ.Επιπλέον όλες οι δανειακές υποχρεώσεις είναι σε Ευρώ.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο επιτοκίου, διότι θεωρούµε ότι οι δανειακές
συµβάσεις που έχει υπογράψει η εταιρεία µε τα διάφορα Πιστωτικά Ιδρύµατα, είναι µε αρκετά
καλούς όρους και µε ισχυρές συµβάσεις που της εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία.
Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων, λόγω των ανύπαρκτων επενδύσεών της
σε οντότητες.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.
Κίνδυνος ρευστότητας
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Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη ικανοποιητικών ρευστών
διαθέσιµων.

Με αυτό τον τρόπο η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να

δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας.Ο κίνδυνος ρευστότητας θεωρείται ο πιο
σηµαντικός κίνδυνος που είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία λόγω της οικονοµικής ύφεσης αλλά και της
πιθανής αδυναµίας αποπληρωµής από το κράτος εντός των συµφωνηµένων όρων αποπληρωµής.
Λειτουργικός κίνδυνος
Πιθανές αλλαγές νοµοθετικού πλαισίου, µπορεί να επηρεάσουν την αναπτυξιακή πολιτική της
Εταιρείας. Επίσης, η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας είναι δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά
από τον ενδεχόµενο περιορισµό του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Στόχοι και Προοπτικές.
Η χρονιά που τώρα διανύουµε αποτελεί τη 13η εταιρική µας χρήση. Στόχος της εταιρείας είναι η
µε προσεκτικά βήµατα αύξηση του µεριδίου της στην αγορά τόσο των ∆ηµοσίων όσο και των
Ιδιωτικών έργων.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η διοίκηση και το προσωπικό

εργάζεται µε εντατικούς ρυθµούς, έχοντας υποβάλει προσφορές σε δηµοπρασίες ∆ηµοσίων και
Ιδιωτικών έργων, τα αποτελέσµατα των οποίων αρχίζουν να είναι ήδη ορατά, κάνοντάς µας να
ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία.Επίσης, είναι η διατήρηση της ρευστότητας της µέσα από την
στοχευµένη ανάπτυξη νέων κερδοφόρων υπηρεσιών, την βελτίωση των λειτουργικών της
αποτελεσµάτων και την σύναψη συµφωνιών νέων συνεργασιών.

Καλούµε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017, και να απαλλάξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους ελεγκτές και το
λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη.
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Τέλος, ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που έχετε επιδείξει προς τα πρόσωπα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ AE»

Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ AE»(η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, την
κατάσταση αποτελεσµάτων και την κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ AE»κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει
Βάση Γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για
Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας 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
∆εοντολογίας. 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.
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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
∆ΠΕ, 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.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ 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 ∆ιοίκηση.

• 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.
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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 ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΜΙΝΑΒΡΑ AE»και το
περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Οικονοµικής Χρήσης
1ηΙανουαρίου 2017 έως 31η∆εκεµβρίου 2017

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
όπως περιγράφονται από τον Κ.Ν 4308/2014
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 31η∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Η Εταιρεία
Σηµ.
Κύκλος εργασιών

5

Κόστος πωλήσεων

6

Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοικήσεως

6

Εξοδα διάθεσης

6

Λοιπά έξοδα και ζηµίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσµαταπρό τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα προ φορων

01/01 31/12/2017

01/01 31/12/2016

771.616

471.440

(556.117)
215.499
720

(438.038)
33.401
720

(179.715)

(119.575)

(6.831)

(6.224)

(10.247)
246

(53.805)
3.367

19.671

-142.115

1

24.409

(18.193)

(58.484)

1.479

Φόροι εισοδήµατος

7

Αποτελέσµατα µετά φόρων

8

(6.250)
-4.771

(176.191)
(8.070)
(184.261)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
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για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η ∆εκεµβρίου2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Η Εταιρεία
Σηµ.

31/12/2017

31/12/2016

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατα Πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός

35.000
17.207
11.521

35.000
29.491
12.631

Σύνολο

63.727

77.121

148

171

148

171

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυλα Πάγια Στοιχεία
Λοιπά αυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

0

0

23.686

23.686

Σύνολο

23.686

23.686

0

0

87.561

100.978

46.032

11.971

147.594

188.838

193.626

200.809

255.620
716.621
43.966

387.342
681.597
69.039

Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποθέµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

9
10
12

Σύνολο

1.026.208

1.137.978

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.219.833

1.338.787

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.307.394

1.439.765

737.200

737.200

737.200

737.200

19.600

19.600

-182.461

-177.690

Σύνολο

-162.861

(158.090)

Σύνολο Καθαρής Θέσης

574.339

579.110

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβεβληµένα Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων και καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο

14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆άνεια

15

Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισµός
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

15
16

264.996

288.321

264.996

288.321

0
386.349
6.320
5.575
69.815

0
494.026
6.232
2.038
70.038

468.059

572.334

733.055

860.655

1.307.394

1.439.765

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων
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ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Εταιρεία

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά
νόµων και
καταστατικού

Αποτελέσµατα
εις νέο

737.200

19.600

6.571

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2016

737.200

19.600

(184.261)
(177.690)

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2017

737.200

19.600

(177.690)

737.200

19.600

(4.771)
(182.461)

Αποτελέσµατα χρήσης

Αποτελέσµατα χρήσης
Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2017

Σύνολο

763.371
(184.261)
579.110
579.110
(4.771)
574.339

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
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ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕΤΗΝ
31η∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΦΜ
∆ΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝO
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟΥ
ΑΡ.Μ.ΑΕ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
998923429
Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΠΑΡΤΗΣ 6 ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4, Τ.Κ. 17673, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
210 - 9533564
Α.Ε.
ΜΙΚΡΗ
123083101000
http://www.minavra.gr/index.html
60748/01ΝΤ/Β/06/93
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο
"ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", προήλθε από την φυσική εξέλιξη της ατοµικής επιχείρησης του Πολιτικού
Μηχανικού Βασίλειου Λαµπρινίδη. Είναι µια ιδιαίτερα δυναµική τεχνική εταιρεία µε πολύ καλές
δηµόσιες σχέσεις και µε πολύ έµπειρο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό.
∆ραστηριοποιείται στην ανάληψη δηµοσίων και ιδιωτικώνέργων µε σαφή ανοδική πορεία, όπως
αποτυπώνεται και στα οικονοµικά της στοιχεία. Ένας άλλος τοµέας στον οποίο δραστηριοποιείται η
Μινάβρα Τεχνική Α.Ε είναι και ο τοµέας της αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων.
Η Μινάβρα Τεχνική έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε όλη την Ελληνική επικράτεια, αλλά ιδιαίτερα
στη Νήσο Λέσβο έχει εκτελέσει πληθώρα ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών έργων. Επίσης ιδιαίτερα στη Λέσβο
έχει παράσχει υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου σε ∆ήµους (Ερεσού-Αντίσσης, Γερας κ.α.) καθώς και
σε επιχειρήσεις (Ούζο Πιτσιλαδή, Ξενοδοχείο AeolianVillage κ.α.)
Λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, δεν ανήκει σε Όµιλο και δεν είναι υπό εκκαθάριση.
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.
Το

διοικητικό

συµβούλιο

κατά

την

25η Μαΐου

2018,

ηµεροµηνία

που

εγκρίθηκαν

οι

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αποτελείται από τους εξής:
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ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η ∆εκεµβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

Βασίλειος Λαµπρινίδης
Κωνσταντίνος Λαµπρινίδης

Πρόεδρος του ∆.Σ.& ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλοςτου ∆.Σ.

∆ηµήτριος Ρουσέτης

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΥ

ΘΕΤΟΥΝ

Μέλος του ∆.Σ.

ΣΕ

ΚΙΝ∆ΥΝΟ

ΤΗΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΩΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Στην κλειόµενη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017, η Εταιρεία παρουσιάζει µακροπρόθεσµες
δανειακές υποχρεώσεις ύψους € 264.995,84(31.12.2016: € 288.320,82) και βραχυπρόθεσµες
δανειακές υποχρεώσεις ύψους € 0,00 (31.12.2016: € 0,00). Αυτό οφείλεται στην ρύθµιση των
βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων και επιµήκυνση της αποπληρωµής τους. Επιπλέον, το
σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας στις 31.12.2017 ανήλθε σε €
468.059,09(31.12.2016: € 572.333,92) έναντι των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ενεργητικού που ανήλθαν σε € 1.219.833,47(31.12.2016: € 1.338.786,78), µε αποτέλεσµα ο δείκτης
γενικής ρευστότητας της Εταιρείας να ανέρχεται την 31η ∆εκεµβρίου 2017 σε 2,61 (31.12.2016:
2,34).
Περαιτέρω, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται την 31η ∆εκεµβρίου 2017 σε € 574.339,34
παρουσιάζοντας µείωση κατά 0,8% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, γεγονός που οφείλεται
κυρίως στα ζηµιογόνα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης.
Όλα τα ανωτέρω συντελούν στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας.

3.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(α) Βάση Σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων:
Οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά προδιαγράφοντα από τον Ν. 4308/2014. Οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις παραδοχές του
δουλευµένου (accrualbasis) και της συνέχισης της δραστηριότητας (goingconcern).
(β) Πρώτη εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων:
Οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις προετοιµάστηκαν µε βάση τα Ε.Λ.Π. για πρώτη
φορά, εφαρµόζοντας το άρθρο 37 του Κ.Ν 4308/2014 «Πρώτη Εφαρµογή» των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2014. Σύµφωνα µε τον Κ.Ν
4308/2014 οι κανόνες επιµέτρησης που έχουν εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία αναφοράς
εφαρµόζονται αναδροµικά για όλες τις συγκρίσιµες περιόδους, συµπεριλαµβανοµένου και τον
ισολογισµό µετάβασης, και αντιµετωπίζονται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών.
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ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
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H σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, απαιτεί όπως η
διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά
των εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται
να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων

µε

αποτέλεσµα

να

αναπροσαρµοστούν

οι

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2014 ώστε να είναι συγκρίσιµες και σύµφωνες µε
τις νέες αρχές.

(γ) 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 αλλαγές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.
(δ) ∆ιόρθωση 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.
(ε) Έγκριση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη
χρήση που έληξε την 31η∆εκεµβρίου 2017, στις 25 Μαΐου 2018. Οι αναφερόµενες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.

4.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ:
4.1 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε
άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

Σελίδα 21 από 41

ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την
αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στη
συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων.
4.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς
καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την
κατά προορισµό χρήση του.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των
βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος
που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία
σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθµό
που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων
υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό.
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).
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της
απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων, υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην
κατάσταση αποτελεσµατων.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης,
καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι
εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.
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Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Εγκαταστάσεις κτιρίων

25 έτη

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις

5-8 έτη

Μεταφορικά µέσα

5-15έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

1-5

έτη

4.3 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται µόνο όταν πιθανολογείται ότι τα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε αυτά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος
τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο
κόστος απόκτησης τους που περιλαµβάνει τη τιµή αγοράς τους, τους εισαγωγικούς δασµούς, τους
µη επιστρεπτέους φόρους αγοράς και κάθε άµεσα αποδοτέα δαπάνη που απαιτείται για να φέρει το
άυλο στοιχείο σε χρήση. Μετά την αρχική καταχώρηση τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώνται στο κόστος τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις δαπάνες αποµείωσης της
αξίας του. Τα προερχόµενα από εξωτερική αγορά ασώµατα πάγια απεικονίζονται στο κόστος
κτήσης.
Η απόσβεση των ασώµατων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο µε
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώµατων
παγίων.Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται αλλά
υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης συγκρίνοντας τα ανακτήσιµα ποσά του µε τη λογιστική του αξία
ετησίως και όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άυλο µπορεί να έχει υποστεί αποµείωση αξίας. Όταν η
ωφέλιµη ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, µε περίοδο
απόσβεσης τα δέκα (10) έτη.
Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως:
Λογισµικά προγράµµατα

5 έτη

4.4 ∆απάνες ανάπτυξης
Οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν, πληρούνται
όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
• Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα
σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιµα προς χρήση ή διάθεση,
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• Εκτιµάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη και
• Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσµάτων της περιόδου.
4.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και Κοινοπραξίες.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες
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.
4.6Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, δείχνουν ότι
η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του,
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει
δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει
ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που
δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα
έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει
µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
4.7 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη ενοικίων
και την αύξηση της εµπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα χρησιµοποιούνται προς
εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και για διοικητικούς σκοπούς.
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και αποτιµώνται στο
κόστος κτήσης.
4.8 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος των αποθεµάτων
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης και
επεξεργασίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησής
τους στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας, µειωµένη µε τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την
πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών είναι το
εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασής τους στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Αποµείωση της
αξίας βραδέως κινούµενων ή απαξιωµένων αποθεµάτων διενεργείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
4.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε
µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την
ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
4.9.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της Κατάστασης
Αποτελεσµάτων.
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου
από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται
στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης.
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις
µεταβολές

της

εύλογης

αξίας

των

χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων

ενεργητικού

αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε καταχώρηση των µεταβολών τους στα
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αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως την περίοδο
κατά την οποία προκύπτουν.
4.9.2 ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην
κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί
νοµοθετικά από το κράτος,
Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για
λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από
εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
4.10 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και
των

ζηµιώναποµείωσης.

Οι

ζηµιέςαποµείωσης

(απώλειες

από

επισφαλείς

απαιτήσεις)

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάςαποµείωσης είναι
η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικώνταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της
ζηµιάςαποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως.
4.11 ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις
όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι
πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων της
Εταιρείας περιλαµβάνονται, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων.
4.12 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.
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4.13Μισθώσεις
i) Λειτουργική µίσθωση: Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές (δόσεις) που
πραγµατοποιούνται

για

λειτουργικές

µισθώσεις, συµπεριλαµβανοµένων

των

προκαταβολών,

(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης, µε τη σταθερή µέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
ii) Χρηµατοδοτική µίσθωση: Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία αναλαµβάνει ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι
χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή
µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η
αντίστοιχη υποχρέωση προς το µισθωτή, καθαρή από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζεται στον
ισολογισµό ως υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά έξοδα
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
Όλες οι µισθώσεις της Εταιρείας που βασίζονται σε συµβάσεις (ιδιωτικά συµφωνητικά) µίσθωσης µε
ηµεροµηνία πριν

την

01.01.2014

αντιµετωπίζονται

λογιστικά σαν

λειτουργικές

µισθώσεις,

ακολουθώντας τις επιταγές του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος (Ν. 4172/2013) που επιτρέπει τον
συγκεκριµένο λογιστικό χειρισµό για τις µισθώσεις αυτές.
4.14 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και
περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος της χρήσης, που προκύπτει βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας,
και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις που αφορούν
προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς
συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις µε τις οποίες
σχετίζονται, βασιζόµενοι στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Για τη χρήση 2015, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του αρ.58 του Ν.4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος», τα κέρδη από
επιχειρηµατική δραστηριότητα που απέκτησαν τα νοµικά πρόσωπα φορολογήθηκαν µε συντελεστή
29%.
Για τη χρήση 2016 προβλέπεται ότι τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα
νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µε συντελεστή 29%.
Για τη χρήση 2017 προβλέπεται ότι τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα
νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µε συντελεστή 29%.
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Η ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί την θέση της σε θέµατα που σχετίζονται µε τις
φορολογικές αρχές και αναγνωρίζει προβλέψεις όπου είναι αναγκαίο για τα ποσά που αναµένονται
να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
4.15 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα
ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές
που λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια
περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.
4.16 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση τα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του Ισολογισµού.
4.17 Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που
αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές
παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο
ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση
το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την
πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.
4.18 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις
ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων και
τα ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της
δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις
προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της
χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις
αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει
τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες
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υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η
πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή χρηµατοοικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

4.19 Αναγνώριση εσόδων - εξόδων
Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα
παρακάτω:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους,
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και
γ) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που παρέχονται
οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο
των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Έσοδα

από

τόκους:

Έσοδα

από

τόκους

καταχωρούνται

στην

κατάσταση

λογαριασµού

αποτελεσµάτων κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους, µε βάση µια χρονική αναλογία, στη καθαρή
λογιστική αξία του χρηµατοπιστωτικού στοιχείου.
Έσοδα από µερίσµατα: Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο
που αποφασίζει τη διανοµή τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.
4.20 Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσεως µε το µέσο
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης
χρήσεως.
4.21 Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή
κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας
οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:
•

Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.

•

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα
εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την µορφή µίας σύµβασης
µεταβίβασης.
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•

Η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει
µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού
αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό
στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου
του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί η Εταιρεία να κληθεί να
καταβάλλει.

Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί
του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και δικαιωµάτων που διακανονίζονται
ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου
στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την περίπτωση ενός
δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη
συµµετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος.
(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού απόαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην
περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο δανειστή
αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές
αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική
υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.
4.22 ∆ιανοµή Μερίσµατος
Η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανοµή του µερίσµατος από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων. Η προτεινόµενη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε την ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις
διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920.
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5.

ΕΣΟ∆Α
Τα έσοδα της εταιρείας κατά την 31η∆εκεµβρίου 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής:
01.01.2017 – 31.12.2017
Έσοδα από:
Εργολαβίες
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

704.271
67.345
771.616

01.01.2016 – 31.12.2016
380.803
90.637
471.440

Η γεωγραφική κατανοµή των εσόδων κατά την 31η∆εκεµβρίου 2016 και 2015αναλύεται ως εξής:

Πωλήσεις σε:
Ελλάδα
Σύνολο

01.01.2017 – 31.12.2017

01.01.2016 – 31.12.2016

771.616
771.616

471.440
471.440

Οι κατηγορίες δραστηριότητας του κύκλου εργασιών κατά την 31η∆εκεµβρίου 2017 και 2016
αναλύονται ως εξής:

Πωλήσεις από:
Εργολαβίες
Υπηρεσίες
Σύνολο

01.01.2017 – 31.12.2017

01.01.2016 – 31.12.2016

704.271,18
67.345,15
771.616

380.803,18
90.636,58
471.440

Σηµαντικού µεγέθους, ιδιαίτερης σηµασίας ή / και συχνότητας επαναλαµβανόµενα έσοδα της
εταιρείας αφορούν τα εξής:
01.01.2017 – 31.12.2017
Εργολαβίες
Σύνολο

704.271,18
704.271,18

01.01.2016 – 31.12.2016
380.803,18
380.803,18
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6.

ΕΞΟ∆Α
Οι λογαριασµοί εξόδων έχουν µερισθεί στο κόστος πωλήσεων, στη λειτουργία διάθεσης και στη
λειτουργία διοίκησης στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτελεσµάτων ως εξής:
01.01.2017 – 31.12.2017

01.01.2016 – 31.12.2016

271.467
107.898
229.864
38.575
13.228
21.322
6.410
53.899
742.663

438.038
38.194
40.776
16.986
6.789
2.499
5.024
15.532
563.837

Κόστος Αναλωθέντων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
Αποσβέσεις
Προµήθειες Εγγυητικών
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

Τα παραπάνω έξοδα κατανέµονται ως εξής:

01.01.2017 – 31.12.2017
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Σύνολο

01.01.2016 – 31.12.2016

556.117

438.038

179.715
6.831
742.663

119.575
6.224
563.837

Σηµαντικού µεγέθους, ιδιαίτερης σηµασίας ή / και συχνότητας επαναλαµβανόµενα έξοδα της
εταιρείας αφορούν τα εξής:
01.01.2017 – 31.12.2017
Κόστος Πρώτων Υλών
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Σύνολο

7.

304.221
107.898
229.864
641.983

01.01.2016 – 31.12.2016
239.875
50.344
183.194
473.413

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Σύµφωνα µε τον Ελληνικό φορολογικό νόµο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1
Ιανουαρίου 2013.
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Με το νέο φορολογικό νόµο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1
Ιανουαρίου 2015.
Ο φόρος εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αναλύεται
ως εξής:
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων

(6.250)
-

(5.600)
-

-

(2.470)

-

-

Σύνολο

(6.250)

(8.070)

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή
οι ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι
φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή
κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες
στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον
συµψηφισµό των κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν.Οι
φορολογικές ζηµίες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 ανέρχονται σε 46.147,22 €.
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης:
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης
Ευθύνης που οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955
αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από
τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει
στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από
την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για
έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να
ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της
«Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.
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Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2011.
Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2012 - 2017 διενεργήθηκε από τους
Νόµιµους Ορκωτούς Ελεγκτές της. Από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, δεν προέκυψαν
σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2018 ήδη διενεργείται από τους νόµιµους ορκωτούς ελεγκτές
της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν
σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

8.

ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη (ζηµιές) που αποδίδονται
στους µετόχους µε τον αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία, συµπεριλαµβάνοντας τις µετοχές που
εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως και έχουν ως ακολούθως:
31.12.2017

Καθαρά κέρδη/Ζηµιές αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της
Εταιρείας
Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Αριθµός ιδίων µετοχών
Συνολικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €)

9.

31.12.2016

-4.771

-184.261

36.860
36.860
-0,129

36.860
36.860
-4,998

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

31.12.2016

235.620

367.342

20.000
255.620
255.620

20.000
387.342
387.342

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα αυτά των απαιτήσεων και σχηµατίζει προβλέψεις για
επισφάλειες σε εξατοµικευµένη βάση, εφόσον κρίνει πιθανή την αδυναµία είσπραξής τους. Ως µέτρο
αδυναµίας είσπραξής τους χρησιµοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου, την οικονοµική κατάσταση
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του οφειλέτη, τη δυνατότητα άσκησης αναγκαστικών µέτρων και την αντικειµενική δυσκολία
είσπραξής τους. Επίσης, ως επισφάλεια θεωρείται το µεγαλύτερο µέρος των ποσών που
διεκδικούνται δια της νοµικήςοδού, ανεξαρτήτως της πιθανότητας είσπραξης µέρους του ποσού.
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εγγυήσεις και πιστωτικές
εξασφαλίσεις, συµπίπτει µε τη λογιστική αξία των απαιτήσεων.
Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται σε 60-120 ηµέρες.
Κατά την τρέχουσα χρήση το ποσό των τόκων που ενσωµατώθηκαν στις ανωτέρω εµπορικές
απαιτήσεις ανέρχεται σε € 0. Την προηγούµενη χρήση το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε € 0.
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των εµπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.

10. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών
συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου
Χρεώστες διάφοροι
Προκαταβολές και λοιπές πιστώσεις
Σύνολο

31.12.2016

233.832

238.832

14.450
292.397
185.743
726.422

14.450
238.930
189.385
681.597

11. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο

9
43.958
69.039

31.12.2016
9
69.030
69.039
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Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια
τραπεζών και περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στις καταστάσεις συνολικού
εισοδήµατος.

13. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΆ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΤΑ
ΟΠΟΊΑ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ
∆Ω∆ΕΚΑ ΜΗΝΩΝ
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και συνδεόµενες µε αυτά υποχρεώσεις, τα οποία η διοίκηση της
εταιρείας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε στους
επόµενους 12 µήνες.

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εφτακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες διακόσια ευρώ
(€ 737.200,00) διαιρούµενο σε τριάντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες εξήντα(36.860) ονοµαστικές µετοχές,
αξίας είκοσι ευρώ (€ 20,00) η κάθε µία.
Σύµφωνα µε το Μητρώο µετόχων της εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, οι µέτοχοι µε
ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του 2% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου ήταν οι εξής:

Ονοµατεπώνυµο
Βασίλειος Λαµπρινίδης
Κωνσταντίνος Λαµπρινίδης
∆ηµήτριος Ρουσέτης
Σύνολο

Αρ. Μετοχών
33.010
2.000
1.850
36.860

Ποσοστό Συµµετοχής
89,56%
5,43%
5,02%
100,00%

15. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
Α. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Αφορά δύο δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από την Τράπεζα Πειραιώς, αρχικού ποσού €
83.373,53 και € 210.601,54 αντίστοιχα, τα οποία κατά την ηµεροµηνία λήξης της τρέχουσας χρήσης
είχαν αποπληρωθεί µερικώς και έφεραν υπόλοιπο την 31η∆εκεµβρίου 2017 ποσού € 75.154,80 &
189.841,04 αντίστοιχα.
Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Ο λογαριασµός αφορά τα τρία βραχυπρόθεσµα δάνεια που είχαν χορηγηθεί στην εταιρεία από την
Τράπεζα Πειραιώς & ρυθµίστηκαν ως µακροπρόθεσµα δάνεια, τα οποία είχαν ανώτατο όριο
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εκταµίευσης συνολικού ύψους € 575.000& τα οποία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 2016
εµφανίζουν ανεξόφλητο υπόλοιπο ποσού € 0,00 και € 0,00 αντίστοιχα.

16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

31.12.2016

228.187
86.501
71.661
386.349

377.136
81.086
35.804
494.026

17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε
εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Τα ποσά υπολογίζονται µε βάση τα
προκύπτοντααπό τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού.
Οι δουλευµένες παροχές κάθε χρήσεως επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη
αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους
υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική
υποχρέωση.
Το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως:
31.12.2017
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:
Αµοιβές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Σύνολο

31.12.2016

78.262
29.259
107.521
Μ.Ο. 2017

∆ιοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνίτες - Υπάλληλοι
Σύνολο

36.576
13.767
50.343
Μ.Ο. 2016

4
2
6

3
2
5
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18. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η

Εταιρεία

θεωρεί

ως

συνδεδεµένα

πρόσωπα

τα

µέλη

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

(συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους) καθώς επίσης και τους µετόχους που
κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017
και 2016 οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα αναλύονται ως ακολούθως:

Επωνυµία Εταιρείας

Σχέση µε την
ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.

Κ/ΞΙΑ ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε. – ΑΞΙΟΝ Α.Ε.

Συνδεδεµένο µέρος

Σύνολα

Επωνυµία Εταιρείας

Σχέση µε την
ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.

Κ/ΞΙΑ ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε. – ΑΞΙΟΝ
Α.Ε.

Συνδεδεµένο µέρος

Κ/Ξ ΜΙΝΑΒΡΑ ΑΕ-3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Συνδεδεµένο µέρος

Κ/Ξ ΜΙΝΑΒΡΑ ΑΕ - ΣΑΚΕΛ.∆.ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ

Συνδεδεµένο µέρος

Ρουσέτης ∆ηµήτριος

Μέτοχος

Λαµπρινίδης Κωνσταντίνος

Μέτοχος

Λαµπρινίδης Βασίλειος

Μέτοχος

Χρήση που
έληξε

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένα µέρη

Αγορές από
συνδεδεµένα µέρη

31.12.2017

-

-

31.12.2016

-

-

31.12.2017

0

0

31.12.2016

0

0

Χρήση που
έληξε

Ποσά που οφείλουν τα
συνδεδεµένα µέρη

Ποσά που οφείλονται
στα συνδεδεµένα µέρη

31.12.2017

187.567

34.986

31.12.2016

187.567

37.916

31.12.2017

4.286

2.579

31.12.2016

9.286

-

31.12.2017

41.979

-

31.12.2016

41.979

-

31.12.2017

9.571

-

31.12.2016

4.405

-

31.12.2017

-

-

31.12.2016

-

-

31.12.2017

2.867

-

31.12.2016

2.014

-

Σύνολα

31.12.2017

246.270

37.565

Σύνολα

31.12.2016

245.251

37.916

Η Κ/ΞΙΑ ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε. – ΑΞΙΟΝ Α.Ε. οφείλει 31/12/17 8.973από συµβάσεις και 187.566,55 από µη
διανεµόµενα κέρδη.
Οι πωλήσεις προς την Κ/ΞΙΑ ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε. – ΑΞΙΟΝ Α.Ε. 31/12/2017 είναι: 0,00 € από συµβάσεις
έργου και 720 € από ενοίκιο γραφείων. Οι πωλήσεις προς την Κ/ΞΙΑ ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε. – ΑΞΙΟΝ Α.Ε.
31/12/2017 είναι 0,00 € από συµβάσεις έργου και 720 € από ενοίκιο γραφείων.
Η Κ/Ξ ΜΙΝΑΒΡΑ ΑΕ-3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ οφείλει 4.286 € 31/12/2017 από µη διανεµόµενα κέρδη.
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Η Κ/Ξ ΜΙΝΑΒΡΑ ΑΕ-3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ οφείλει 9.286 € 31/12/2016 από µη διανεµόµενα κέρδη.
Η Κ/Ξ ΜΙΝΑΒΡΑ ΑΕ - ΣΑΚΕΛ.∆.-ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ οφείλει στην ΜΙΝΑΒΡΑ ΑΕ 41.979 € από κέρδη
προηγούµενων ετών.
Ο µέτοχος κ. Ρουσέτης ∆ηµήτριος, το έτος 2017, έχει λάβει έναντι εισφορών του στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε
ποσό 9.571 € για την στελέχωση του στο εργοληπτικό πτυχίο (ΜΕΕΠ) της Μινάβρα ΑΕ.
Ο µέτοχος κ. Λαµπρινίδης Κωνσταντίνος έχει λάβει για Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 21.528€ από τα
οποία τα 775 € είναι από παρακράτηση χαρτοσήµου.
Ο µέτοχος κ. Λαµπρινίδης Βασίλειος έλαβε για την σύνταξη µελετών οικονοµικής προσφοράς για
συµµετοχή σε δηµοπρασίες έτους 2017 το ποσό των 32.027 €.

Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων καθώς επίσης των ∆ιευθυντικών Στελεχών της
Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής:

31.12.2017
Αµοιβές για εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

48.173
48.173

31.12.2016
37.361
37.361

19. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση
2011. Η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις στα έξοδα της σε σχέση µε τα
πραγµατικά αναγνωρισθέντα φορολογικά και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργήσει
οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες χρήσεις.
(β) Αντιδικίες και ∆ιεκδικήσεις: Η εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και νοµικές
διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί
σύµβουλοι της εταιρείας εκτιµούν ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν
χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας στα
αποτελέσµατα αυτής.
(γ) Υποχρεώσεις που καλύπτονται µε παροχή εξασφαλίσεων: ∆εν υφίστανται τέτοιου είδους
υποχρεώσεις.
(δ) ∆ιακανονισµοί που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή αρνητικές
επιπτώσεις επί της εταιρείας: ∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την
31η∆εκεµβρίου 2017 και 2016, αντίστοιχα, που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις σε µη
προεξοφληµένες τιµές.

Ποσά κλειόµενης χρήσης 31.12.2017
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Ποσά κλειόµενης χρήσης 31.12.2016
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Έως 5 έτη

>5 έτη

264.996

-

468.059
733.055

Έως 5 έτη
288.320
572.334
860.655

Σύνολο

>5 έτη

264.996
468.059
733.055

Σύνολο
-

288.320
572.334
860.655

20. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2016
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα, 26 Μαιου 2018
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