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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
<<ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΤΕ>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/15-31/12/15

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας
κατά την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση από 01.01.15 – 31.12.15

Στην χρήση αυτή η εταιρεία μας πραγματοποίησε  τζίρο ύψους 78.000,00 ευρώ και προσδιόρισε ζημίες ύψους
45.667,23 ευρώ .

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Οι προοπτικές μας για το 2016 είναι η αύξηση του τζίρου καθώς και η προσπάθεια προσδιορισμού κερδών με
παράλληλη  εύρεση νέων επαγγελματικών ευκαιριών .

Μετά από τα την παραπάνω έκθεση κ.κ. Μέτοχοι το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί ότι το μεν θέλετε
εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις το δε θέλετε απαλλάξει τούτο από πάσης ευθύνης εγκρίνοντας
τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

Αθήνα 28/04/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 6.2 157.343,22 165.119,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 5.553.72 6.526,76
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 22.499.43 29.621,86
Σύνολο 185.396,37 201.268,33

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.3 7.297.61 8.350,73
Σύνολο 7.297,61 8350,73

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πρώτες ύλες και υλικά 10.236,27 0,00
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες 93.769,19 7.869,63
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις 177.638,60 321.649,43
Προπληρωμένα έξοδα 255,00 0,00
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 8.765,91 24.525,17
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο 186.659,51 346.174,60

Σύνολο κυκλοφορούντων 290.409,97 354.044.23

Σύνολο Ενεργητικού 483.358,95 563.663,29
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00
Σύνολο 60.000,00 60.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 12.329,96 12.329,96
Αποτελέσματα εις νέο -46.160,00 86.507,23
Σύνολο -33.830,04 98.837,19

Σύνολο καθαρής θέσης 26.169,96 368.294,16
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 7.1 364.049,26 368.294,16
Σύνολο 364.049,26 368.294,16

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη 14.720,90 25.434,93
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 1.071,80 1.575,25
Λοιπές υποχρεώσεις 7.2 77347,03 6.521,76
Σύνολο 93.139,73 36.531,94

Σύνολο Υποχρεώσεων 457.188,99 404.826,10

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 483.358,95 563.663,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ. 31/12/2015 31/12/2014

Κύκλος εργασιών 78.000,00 250.581,90
Κόστος πωλήσεων 55.001,67 175.545,05
Μικτό Αποτέλεσμα 22.998,33 75.036,85
Άλλα έσοδα 9.600,00 9.600,00
Έξοδα διάθεσης 20.302,44 23.925,10
Έξοδα διοίκησης 30.453,66 36.887,65
Άλλα έξοδα και ζημιές 3.217,28 4.532,28
Άλλα κέρδη 44,20 1.581,00
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων -21.330,85 20.882,82
Πιστωτικοί τόκοι 0.28 15,50
Χρεωστικοί τόκοι 24.336,66 25.300,42
Αποτέλεσμα προ φόρων -45.667,23 -4.402,10

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -45.667,23 -4.402,10



6

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2015

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΤΕ.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη τεχνική εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αγ. Τρύφωνος 8 , Κηφισιά, Τ.Κ. 145 62.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 46416/014Τ/Β/00/501.

ΓΕ.ΜΗ.: 003843901000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου1.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 10 έτη.

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα
και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως:

β.1) Επενδυτικά ακίνητα

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμάται από επαγγελματίες
εκτιμητές και επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του. Διαφορές από
την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα
αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα επενδυτικά ακίνητα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία
τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση.

1: Η παράθεση είναι ενδεικτική και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις περιστάσεις.
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γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα,

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση

Η απόσβεση των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στο κόστος κτήσεώς τους ονομαστικά ποσά μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως.

3.1.4. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
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του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.6. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

3.1.7. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

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

3.1.8. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Δεν συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις .

3.1.9. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

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

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

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε τέτοια μεταβολή.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε  τέτοια παρέκκλιση.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων
πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014 13600,91 121151,93
Προσθήκες περιόδου 3997,76
Υπόλοιπο 31.12.2014 13600,91 125149,69
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014 5879,22 89674,08
Αποσβέσεις περιόδου 1194,93 5853,75
Υπόλοιπο 31.12.2014 7074,15 95527,83
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 6526,76 29621,86
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015 13600,91 15149,69
Προσθήκες περιόδου 246,54
Υπόλοιπο 31.12.2015 13847,45 125149,69
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.20Χ1 7074,15 95527,83
Αποσβέσεις περιόδου 1219,58 7122,43
Υπόλοιπο 31.12.2015 8293,73 102650,26
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 5553,72 22499,43

6.2. Επενδυτικά ακίνητα

(Αποτίμηση στο αποσβέσιμο κόστος)

Πίνακας μεταβολών επενδυτικών ακινήτων Κτίρια
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014 199146,44
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014 199146,44
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014 26300,24
Αποσβέσεις περιόδου 7726,49
Υπόλοιπο 31.12.2014 34026,73
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 165119,71
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015 199146,44
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015 199146,44
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015 34026,73
Αποσβέσεις περιόδου 7776,49
Υπόλοιπο 31.12.2015 41803,22
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 157343,22

6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
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Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014 13875,51
Προσθήκες περιόδου 1932,66

Υπόλοιπο 31.12.2014 15808,17

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014 6223,48
Αποσβέσεις περιόδου 1233,96

Υπόλοιπο 31.12.2014 7457,44

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 8350,73

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015 15808,17
Προσθήκες περιόδου 300

Υπόλοιπο 31.12.2015 16108,17

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015 7457,44
Αποσβέσεις περιόδου 1353,12

Υπόλοιπο 31.12.2015 8810,56

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 7297,61

7. Υποχρεώσεις

7.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

7.1.1 Δάνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων

Για τα δάνειο που εμφανίζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις η εταιρεία έχει παραχωρήσει το
δικαίωμα της υποθήκης και είναι πλήρως εξασφαλισμένα .

7.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/20Χ0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 5179,13 1627,47
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ. 71267,90 0,00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 900,00 900,00
Σύνολο 77347,03 2527,47






