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Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015
Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας
Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»),
αφορά τη χρήση 2015 (1.1.2015-31.12.2015). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις
σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση του από τον ν.
3873/2010, όσο και του άρθρου 12 του νόμου 3429/2005 τοv οποίον η εταιρεία μας υποχρεούται να
εφαρμόζει.
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά
απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά τη χρήση
2015, τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη εφαρμογή και μετατροπή των
οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού στα Δ.Π.Χ.Α. έγινε με τον Ισολογισμό της 31.12.2012.
Κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/15 η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και παρά το προφανώς δυσμενές
οικονομικό περιβάλλον ιδιαιτέρως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους μετά την επιβολή των
κεφαλαιακών ελέγων, επέτυχε να παραμείνει στην κερδοφορία (πρό φόρων) για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά, διατηρώντας τα επίπεδα του κύκλου εργασιών της.

Α. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ
Δυστυχώς ούτε και κατά το 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία απορρόφησης του κλάδου Εργαστηρίων
και Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ από την ΕΒΕΤΑΜ. Η απόσχιση του εν λόγω κλάδου από τον ΕΛΟΤ και η
απορρόφησή του από την ΕΒΕΤΑΜ, έγινε δυνάμει του άρθρου 63 του Ν.4002/2011 και του άρθρου
19 του Ν. 4038/2012 και με εφαρμογή των διατάξεων περι απορρόφησης κλάδου του Ν. 2190/1920.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 (νόμος περι ανωνύμων εταιρειών) περί αποσχίσεως κλάδου,
η απόσχιση επιφέρει αυτοδικαίως και την εισφορά ολόκληρων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του
κλάδου, πέραν φυσικά των παγίων στοιχείων. Αρχικά η αποτίμηση της αξίας του αποσχιζομένου
κλάδου του ΕΛΟΤ δεν συμπεριέλαβε τις σχετιζόμενες με τον κλάδο απαιτήσεις και υποχρεώσεις, παρά
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μόνον τις αξίες των παγίων στοιχείων. Μεταγενέστερος προσδιορισμός οδήγησε στην εκτίμηση ότι οι
υποχρεώσεις του ΕΛΟΤ οι οποίες αναπόφευκτα συνοδεύουν τον μεταβιβασθέντα κλάδο και αφού
αφαιρεθούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις, θα επιβαρύνουν την ΕΒΕΤΑΜ μέχρι του ποσού των 280.000,00
ΕΥΡΩ. Η ΕΒΕΤΑΜ έχει αιτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον
Φεβρουάριο του 2015 την κάλυψη αυτού του ποσού με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου
προκειμένου οι υποχρεώσεις αυτές να μην επιβαρύνουν την ΕΒΕΤΑΜ. Η σύγκλιση της εν λόγω
Έκτακτης ΓΣ δεν κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης απαρτίας. Η νέα Διοίκηση της ΕΒΕΤΑΜ αποφάσισε να
επαναφέρει το αίτημα και να το συμπεριλάβει ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2016, ευελπιστώντας στην οριστική
επίλυση του θέματος και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του τρέχοντος έτους.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2015
Η Εταιρεία παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετώπισε η αγορά κατά το έτος 2015 ιδίως μετά την
επιβολή των ελέγχων και περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, συνέχισε τις προσπάθειες που
κατέβαλε για τη στήριξη της παρουσίας της στην αγορά, δίδοντας έμφαση σε εκείνους τους τομείς
που διαθέτει παράδοση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της ανήλθε στο ποσό των 3.752.486,07 ΕΥΡΩ, εκ του οποίου το
ποσό των 3.748.524,47 ΕΥΡΩ από παροχή τιμολογούμενων υπηρεσιών.

Β.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι 20 κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας οι οποίες
διαμορφώνουν το 85% (περίπου) του συνολικού της τζίρου :

Α/Α Περιγραφή λογαριασμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Πιστοποίηση Σ.Δ.Π.
Έλεγχος ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Επιθεώρηση ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
Πιστοποίηση OEKO TEX STANDARD 100
Εργαστήριο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Περιοδικός ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
Εργαστήριο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πιστοποίηση & Περιοδικός ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Υπεργολαβικές Υπηρεσίες ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΑΒΕΤ, κλπ)
Επιθεώρηση ADR
Επιθεώρηση ΕΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Εραστήριο ΚΑΩΔΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πιστοποίηση ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΕΠΙΘ.ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΝ. ΦΙΑΛΩΝ
Πιστοποίηση ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Εργαστήριο ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
336.961,78
332.609,38
226.712,94
179.474,70
177.738,30
174.179,04
172.672,01
164.811,29
156.302,00
151.386,50
148.759,64
138.946,50
130.458,00
126.370,97
122.900,00
110.974,35

ΠΟΣΟΣΤΟ
8,97%
8,85%
6,03%
4,78%
4,73%
4,64%
4,60%
4,39%
4,16%
4,03%
3,96%
3,70%
3,47%
3,36%
3,27%
2,95%
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17
18
19
20

109.058,73
89.400,00
86.794,00
61.859,94
3.198.370,07

Πιστοποίηση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Πιστοποίηση ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Λοιπές ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

2,90%
2,38%
2,31%
1,65%
85,12%

Πέραν των ως άνω κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, κατά το έτος 2015 αναπτύχθηκαν νέες και
επεκτάθηκαν υφιστάμενες δραστηριότητες με κυριότερη τη δραστηριοποίηση στον τομέα της
πιστοποίησης των ξενοδοχειακών μονάδων,καταδυτικών κέντρων και ιδιαιτέρως στον τομέα της
πιστοποίησης οχημάτων.
Για το έτος 2016 οι αναμενόμενες εισπράξεις από χρηματοδοτήσεις των ερευνητικών έργων, σύμφωνα
με τα έως τώρα δεδομένα, αναμένεται να είναι της τάξης των 400.000 ΕΥΡΩ εκ των οποίων ποσό
περίπου 20.000 ΕΥΡΩ από υπεργολαβίες σε ερευνητικά έργα.

Β.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατά το έτος 2015 η Εταιρεία πραγματοποίησε παροχή υπηρεσιών σε 17 χώρες εκτός Ελάδος
συνολικής αξίας 429.012,92 ΕΥΡΩ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 11,4% επί του κύκλου εργασιών
της και είναι αυξημένο κατά 40% περίπου σε σχέση με το 2014 (304.531,15 ΕΥΡΩ).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι πωλήσεις ανά χώρα προορισμού.

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΧΡΗΣΗ 2015
162.986,00 €

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

ΒΕΛΓΙΟ

2

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

48.261,00 €

ΙΤΑΛΙΑ

36.072,00 €

ΤΟΥΡΚΙΑ

35.916,92 €

ROMANIA

27.504,00 €

ΚΥΠΡΟΣ

25.566,00 €

FYROM

21.250,00 €

ΚΙΝΑ

16.600,00 €

4,95%
3,87%

ΣΕΡΒΙΑ

14.000,00 €

3,26%

ΓΑΛΛΙΑ

13.050,00 €

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΑΥΣΤΡΙΑ

9.019,00 €

ΑΛΒΑΝΙΑ

7.800,00 €

ΚΟΣΣΟΒΟ

5.000,00 €

Η.Π.Α.

2.688,00 €

ΙΝΔΙΑ

1.200,00 €

ΙΣΡΑΗΛ

1.100,00 €

ΙΣΠΑΝΙΑ

1.000,00 €

Σύνολο

429.012,92 €

37,99%
11,25%
8,41%
8,37%
6,41%
5,96%

3,04%
2,10%
1,82%
1,17%
0,63%
0,28%
0,26%
0,23%
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Γ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2015
Γ.1. Συγχρηματοδοτούμενα έργα εφαρμοσμένης έρευνας
Στον τομέα της Εφαρμοσμένης Έρευνας, κατά το έτος 2015, η ΕΒΕΤΑΜ συνέχισε να
δραστηριοποιείται σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και συνεργάστηκε στα
προγράμματα αυτά με πλήθος βιομηχανικών φορέων και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην υλοποίηση επτά (7) ευρωπαϊκών και πέντε (5) εθνικών ερευνητικών
Έργων. Εξ΄αυτών, εντός του 2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση έξι (6) έργων, τα πέντε εκ
των οποίων εθνικά.
Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία των Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων που
υλοποιήθηκαν εντός του 2015 καθώς και εκείνων τα οποία ολοκληρώθηκαν, ενώ στον Πίνακα 3
δίνονται τα έργα των οποίων η υλοποίηση συνεχίζεται και το 2016.
Σημειώνεται ότι η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου ήταν απολύτως ικανοποιητική για το σύνολο
των ερευνητικών Έργων και η ΕΒΕΤΑΜ ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις και τους στόχους
που προβλέπονται από τις συμβάσεις υλοποίησης των Έργων.
Το λογιζόμενο ποσό των εσόδων από τη χρηματοδοτούμενη ερευνητική δραστηριότητα της Εταιρείας
για το έτος 2015 ήταν 680.427,23 ΕΥΡΩ,
Οι εισπράξεις το 2015 από χρηματοδοτήσεις των ερευνητικών έργων ήταν 772.425,81 ΕΥΡΩ.
Από υπεργολαβίες σε ερευνητικά έργα εισέπραξε 154.700,00 ΕΥΡΩ και από εθνική συμμετοχή
31.051,64 ΕΥΡΩ.
Έτσι το σύνολο των εισπράξεων από την ερευνητική δραστηριότητα για το έτος 2015 ήταν
958.177,42 ΕΥΡΩ.
Οι εισπράξεις για το 2016 σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής συμβασιοποιημένα έργα αναμένονται να είναι
συνολικά της τάξης των 402.919,33€ (απευθείας από συμβάσεις 347.919,33, από εθνική συμμετοχή
35.000,00 και από υπεργολαβίες 20.000 €), ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2015.
Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί ότι η καθυστέρηση έναρξης προκήρυξης δράσεων έρευνας
και καινοτομίας από το Εθνικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2010) έχει δημιουργήσει σημαντικό κενό
και ασυνέχεια στην ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων – και μάλιστα των Μικρομεσαίων – η
οποία επηρεάζει καίρια και την ΕΒΕΤΑΜ, ιδίως κατά το τρέχον έτος 2016.
Συγκεκριμένα, τα τελευταία έργα της ΕΒΕΤΑΜ με εθνική χρηματοδότηση ολοκληρώθηκαν το 2015 και
δεδομένου ότι μέχρι σήμερα (Μάιος του 2016) δεν υπάρχουν ανοιχτές προκηρύξεις στο νέο ΕΣΠΑ για
χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας, η πιθανότητα έναρξης νέων εθνικών έργων εντός
του 2016 - και η ως εκ τούτου λήψη αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων προκαταβολής - είναι πάρα πολύ
μικρή.
Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας είναι η εστίαση των προσπαθειών της ερευνητικής ομάδας να
γίνεται αφενός σε ευρωπαϊκά έργα του προγράμματος HORIZON 2020, αφετέρου στην προσπάθεια
παροχής υπηρεσιών με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτών των
προσπαθειών είναι αξιόλογα –όπως παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο Β3 της παρούσης έκθεσης-,
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πλην όμως δεν επαρκούν προκειμένου να καλύψουν στο σύνολό του το κενό που έχει δημιουργηθεί
στα έσοδα της δραστηριότητας για το έτος 2016 και το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των
300.000,00 ΕΥΡΩ.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται σε λεπτομέρεια τα έργα τα οποία
υλοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκαν, εξακολουθούν να υλοποιούνται καθώς και οι προτάσεις τις οποίες
υπέβαλε η ΕΒΕΤΑΜ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προκηρύξεων.
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Πίνακας 1. Ευρωπαϊκά έργα που υλοποιήθηκαν στο διάστημα 01.01 – 31.12.2015
Ακρωνύμιο

1.
2.
3.

EFFIPRO
(FP7.FoF.NMP.201310, GA 608729)
SMARTPRO *
(FP7.SEC-2013-1
GA 607295)
TCBL (H2020, GA
646133
EEN-Hellas 20152016, 671771

4.

5.

ENHANCEMENT
2015-16
674833 (H2020)

under negotiation

SPIN RFS-PR-14061
TGS8**

6.

7.

ΤΗΕBARCODE
(FP7.NMP.2012-3,
GA 310750)

Πλήρης τίτλος

Διάρκεια
(μήνες)

Έναρξη

Λήξη

Προϋπ/σμός
ΕΒΕΤΑΜ (€)

% χρημ/τηση

Χρημ/τηση
ΕΒΕΤΑΜ (€)

Energy Efficient Manufacturing Process of
Engineering Materials.

36

01/09/13

31/08/16

493.530.00

51,11

252.329.00

Lightweight, flexible and smart protective
clothing for law enforcement Personnel

42

01/04/14

31/09/17

48

01/07/15

30/06/19

Textile and Clothing Business Labs
Transformative Business Models for the
Textile Clothing Sector
“Enterprise Europe Network-Hellas 20152020:
Supporting
competitiveness,
innovation and growth of Greek
enterprises within the Single Market and
beyond
Services to enhance the innovation
management capacity of Greek SMEs

24

01/01/15

31/12/16

24

01/01/15

30/12/16

Enhanced fitness for service and integrity
of industrial plants with integrated health
monitoring and standard safety system
solutions
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015
Development of multifunctional Thermal
Barrier Coatings and modeling tools for high
36
01/01/13
31/12/15
temperature power generation with
improved efficiency
ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκά

642.560,00

64,90

492.472,50

70,00

308.067,85

60%

27.945,40

100 %

417.010,00

344.730,75

184.840,71

27.945,40

12.810,00

477.600,00
2.442.175,75

53,58

255.900,00
1.243.236,86

** Στο Έργο αυτό η ΕΒΕΤΑΜ συμμετέχει ως υπεργολάβος
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Πίνακας 2. Εθνικά έργα που υλοποιήθηκαν και έληξαν στο διάστημα 01.01 – 31.12.2015
Ακρωνύμιο
ΑΝΑΠΛΑΣΗ *
(ΕΣΠΑ, 09ΣΥΝ-81846)
1.
NANOBRAID **
(ΕΣΠΑ, ΠΑΒΕΤ
1108-ΒΕΤ-2013)
2.

3.

4.

5.

ΚΛΙΜΑΞ
(ΕΣΠΑ, 8SMEs2010)
GR-LIGHT **
(ΕΣΠΑ, 11ΣΥΝ-5573)
ΚΟΝΙΕΝΕΡΓΟΝ **
(ΕΣΠΑ, ΠΑΒΕΤ
1477-ΒΕΤ-2013)

Πλήρης τίτλος
Παραγωγή
υψηλής
ποιότητας
ανακυκλωμένου πολυπροπυλενίου
και αξιοποίησή του για την
παραγωγή νημάτων και υλικών
συσκευασίας
Συνδυασμός νέων υφασμάτων
ενίσχυσης και ρητινών ενισχυμένων
με
νανοσωματίδια
για
την
ανάπτυξη σύνθετων υλικών για
απορρόφηση ενέργειας σε κρούση
υψηλής ταχύτητας
Επίτευξη κλιμακούμενης βαφικής
ικανότητας σε βαμβακερά νήματα
& υφάσματα
Πράσινες/Ελληνικές
Αειφόρες
Τεχνολογίες Φωτισμού
Ανάπτυξη κονιαμάτων με μειωμένο
ενεργειακό αποτύπωμα

Διάρκεια (μήνες)

Έναρξη

Λήξη

Προϋπ/σμός
ΕΒΕΤΑΜ (€)

36

18/06/12

17/06/15

208.482,20

65

135.513,43

16

26/02/14

31/07/15

40.000,00

100

40.000,00

36

21/06/12

20/06/15

95.000,00

100

95.000,00

22

20/09/13

30/06/15

34.000,00

100

34.000,00

16

26/02/14

31/07/15

124.200,00

100

124.200,00

ΣΥΝΟΛΟ Εθνικά

501.682,20

%
Χρημ/τηση
χρημ/τηση ΕΒΕΤΑΜ (€)

428.713,43

* Στο Έργο αυτό η ΕΒΕΤΑΜ είναι ανάδοχος φορέας και έχει το project management
** Στο Έργο αυτό η ΕΒΕΤΑΜ συμμετέχει ως υπεργολάβος επιχείρησης/επιχειρήσεων
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Πίνακας 3. Έργα προς υλοποίηση στο διάστημα 01.01 – 31.12.2016
Πλήρης τίτλος

Διάρκεια
(μήνες)

Έναρξη

Λήξη

Προϋπ/σμός
ΕΒΕΤΑΜ (€)

%
χρημ/τηση

Energy Efficient Manufacturing Process of
Engineering Materials.

36

01/09/13

31/08/16

493.530,00

51,11

Lightweight, flexible and smart protective
clothing for law enforcement Personnel

42

01/04/14

31/09/17

642.560,00

64,90

417.010,00

48

01/06/15

30/05/19

492.472,50

70,00

344.730,75

24

01/01/15

31/12/16

308.067,85

60,00

24

01/06/15

30/05/17

27.945,40

100,00

27.945,40

70,00

360.587,50

Ακρωνύμιο

1.
2.
3.

EFFIPRO
(FP7.FoF.NMP.201310, GA 608729)
SMARTPRO *
(FP7.SEC-2013-1 GA
607295)
TCBL
(H2020, GA 646133)
EEN-Hellas 20152016, 671771

4.

5.

6.

ENHANCEMENT
2015-16
674833 (H2020) under
negotiation

BIO4SELF (H2020NMP-2015, GA
685614, under
negotiation)

Textile and Clothing Business Labs
Transformative Business Models for the
Textile Clothing Sector
“Enterprise Europe Network-Hellas 20152020:
Supporting
competitiveness,
innovation and growth of Greek
enterprises within the Single Market and
beyond
Services to enhance the innovation
management capacity of Greek SMEs

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016
Biobased
self-functionalised
selfreinforced composite materials based on
40
01/03/16
30/6/19
515.125,00
high performance nanofibrillar PLA fibres
ΣΥΝΟΛΟ

2.479.700,75

Χρημ/τηση
ΕΒΕΤΑΜ(€)

252.329,00

184.840,71

1.587.443,36
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Υποβολή νέων έργων το 2015 και εγκρίσεις
Πίνακας 4. Προτάσεις Έργων που υποβλήθηκαν στο διάστημα 01.01 – 31.12.2015
Πλήρης τίτλος
Προκήρυξη

1ο
στάδιο

Πλήρης
πρόταση

Προϋπ/σμός
ΕΒΕΤΑΜ (€)

Ακρωνύμιο

1. NanoInOpera

Efficient nanomaterials for
antiseptic operating rooms

DIstant CAre Monitoring to
unblock value chain for
2. DIGICAM
weakened and vulnerable
people
Nano-based antibacterial
thermoplastic materials for
3. NanoBATTLE
contamination reduction in
health-care and food industry
Biobased self-functionalised
self-reinforced composite
4. BIO4SELF
materials based on high
performance nanofibrillar PLA
fibres
Smart Breeding and
5. FiBREED
Management of Fibre Crops

H2020NMPPILOTS2015

-

H2020INNOSUP2015-1

Χρημ/τηση
ΕΒΕΤΑΜ
(€)

26/03/2015

371.875

260.312

09/09/2015

121.125

84.787

515.125

360.587

H2020IND-CE2016-17

08/12/2015

H2020NMP2015

26/03/2015 08/09/2015

SFS-052015

03/02/2015

-

-

Κατά το έτος 2015 διαμορφώθηκαν και υποβλήθηκαν από την ερευνητική ομάδα της Εταιρείας οι προηγούμενες 5
ερευνητικές προτάσεις, από τις οποίες εγκρίθηκε για χρηματοδότηση μία (1), συγκεκριμένα η πρόταση του Έργου
BIO4SELF, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016.

Γ.2. Δραστηριότητα εφαρμοσμένης έρευνας με άμεση ανάθεση από τη Βιομηχανία και
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
Σημαντική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η υλοποίηση έργων με άμεση ανάθεση από την βιομηχανία με
σημαντικό αριθμό έργων και συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Στα πλαίσια διμερών συμφωνιών έχουν ήδη αναπτυχθεί καινοτομικά υλικά και βιομηχανικά προϊόντα για την Ελληνική
και Ευρωπαϊκή βιομηχανία, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται πλέον σε παραγωγή και απευθύνονται σε πολύ
εξειδικευμένα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς (niche markets).
Η προσπάθεια στο πεδίο αυτό συνεχίστηκε και το 2015 με εστίαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή των
αποτελεσμάτων της έρευνας στις παραγωγικές διαδικασίες ενώ για πρώτη φορά υπήρξε ενδιαφέρον και από μεγάλη
αμερικανική βιομηχανία για την παραγωγή προηγμένου υλικού που έχει αναπτύξει η πρώην ΕΚΕΠΥ στο πλαίσιο
ερευνητικών έργων.
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Ακολουθούν οι σημαντικότερες δράσεις για το 2015:


Συμφωνία Πλαίσιο με τον όμιλο BEKAERT – Έργα έρευνας & ανάπτυξης

Η ΕΒΕΤΑΜ (πρώην ΕΚΕΠΥ) έχει πολυετή συνεργασία με τη Βελγική πολυεθνική εταιρεία BEKAERT N.V. σε θέματα
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η συνεργασία που ξεκίνησε μέσω της ερευνητικής
δραστηριότητας της εταιρείας σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οδήγησε για πρώτη φορά το
2004 στην σύναψη μιας Συμφωνίας-Πλαίσιο η οποία ανανεώθηκε το 2009 και το 2014 και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι
και τον Ιούλιο του 2017.
-

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής εντός του 2015 ξεκίνησε νέα συνεργασία με την Εταιρεία Solaronics,
εταιρεία-μέλος του ομίλου BEKAERT, για ανάπτυξη ειδικού τύπου επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού.



Παραγωγή προηγμένων Kεραμικών κόνεων ΙΤΟ (for transparent conductive oxides) για την
εταιρεία SOLERAS

-

Εντός του 2015, το εργαστήριο Εφαρμοσμένης έρευνας συνέχισε την παραγωγή προηγμένων κεραμικών κόνεων
και εξαγωγή στην πολυεθνική εταιρεία SOLERAS με έδρα το Βέλγιο. Η συνολική αξία του προϊόντος το οποίο
παρήχθη στο Παράρτημα Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ για λογαριασμό της SOLERAS κατά το έτος 2015 ήταν
161.736,00 ΕΥΡΩ.
Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί αφενός ότι η εν λόγω παραγωγή κόνεων spray dried ΙΤΟ είναι μοναδική
σε παγκόσμιο επίπεδο, αφετέρου ότι η διατήρηση αυτής της παραγωγικής δυνατότητας της Εταιρείας απαιτεί την
υλοποίηση άμεσων επενδύσεων σε εξοπλισμό αξίας 180.000,00 ΕΥΡΩ. Στο αίτημα της Εταιρείας προς τους
μετόχους της για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου θα συμπεριλάβει και το εν λόγω ποσό προκειμένου να
μπορέσει να διατηρήσει αυτή την παγκοσμίως μοναδική τεχνογνωσία και εμπορική δραστηριότητα.



Παραγωγή προηγμένων κεραμικών κόνεων NZP (for special high temperature furnace parts)

Η πρώην ΕΚΕΠΥ από τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα έχει αποκτήσει μοναδική τεχνογνωσία στην
ανάπτυξη και μικρής κλίμακας παραγωγή προηγμένων κεραμικών κόνεων NZP χαμηλού συντελεστή θερμικής
διαστολής. Για τα κεραμικά αυτά η Εταιρεία διαθέτει Ελληνική Πατέντα για την οποία είχε κερδίσει το Α’ βραβείο
εφευρετών κατά το έτος 2007.
Εντός του 2015 μεγάλη Αμερικανική Εταιρεία (με κύκλο εργασιών για το 2014 περί τα 10 δις. $ΗΠΑ, περίπου 35.000
εργαζόμενους και θέση 297 στη λίστα Fortune 500) της οποίας όμως την επωνυμία δεν δικαιούμεθα να αναφέρουμε
διότι η ΕΒΕΤΑΜ δεσμεύεται από σχετική σύμβαση εμπιστευτικότητας, εκδήλωσε ενδιαφέρον για το εν λόγω υλικό με
συγκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά (customized NZP).
Προκειμένου η ΕΒΕΤΑΜ να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση πραγματοποίησε με ίδια κεφάλαια και εντός του 2015
επένδυση σε νέα γραμμή παραγωγής ημιβιομηχανικής κλίμακας ύψους 100.000,00 ΕΥΡΩ. Η παραγωγή του υλικού
ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015 και μέχρι τέλος Μαΐου η αξία του υλικού που θα έχει παραδοθεί στην εν λόγω
Αμερικανική Εταιρεία είναι 202.003,20 ΕΥΡΩ ενώ εκτιμάται ότι η παραγωγή θα συνεχιστεί και το 2016 με
αποτέλεσμα η συνολική αξία του συγκερκιμένου project να ξεπεράσει τις 300.000,000 ΕΥΡΩ.


Παραγωγή άλλων ειδικών κεραμικών και κεραμικών επικαλύψεων
Το εργαστήριο Εφαρμοσμένης έρευνας και η Μονάδα θερμικών ψεκασμών το 2015 δραστηριοποιήθηκαν επίσης σε
μικρής κλίμακας παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων, όπως προηγμένα κεραμικά για την κάλυψη εξειδικευμένων
αναγκών εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών σχολών καθώς επίσης και επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού για
προστασία μεταλλικών αντικειμένων/εξαρτημάτων (π.χ. φθορά, θερμικό φραγμό) σε ιδιώτες πελάτες και
επιχειρήσεις.
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η Εταιρεία στο συγκεκριμένο τομέα ανάπτυξης και παραγωγής ειδικών κεραμικών
και μεταλλο-κεραμικών κόνεων διαθέτει παγκοσμίως μοναδική τεχνογνωσία την οποία διατηρεί και διευρύνει.
Προκειμένου όμως να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, χρειάζεται η
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συστηματική ανανέωση, αναβάθμιση και συμπλήρωση του εξοπλισμού που διαθέτει. Κατά το 2015 η Εταιρεία
πραγματοποίησε με ίδια κεφάλαια επενδύσεις ύψους 100.000,00 ΕΥΡΩ
Για το τρέχον έτος 2016 η ΕΒΕΤΑΜ αδυνατεί να χρηματοδοτήσειι με ίδια κεφάλαια την πραγματοποίηση των
απολύτως αναγκαίων επενδύσεων σε εξοπλισμό αξίας 180.000,00 ΕΥΡΩ, ποσό το οποίο αιτείται από τους μετόχους
της.
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Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Πρόγραμμα CIBMAT για τη Δημιουργία Εξειδικευμένου Εργαστηρίου Ανάπτυξης
Πιστοποίησης Αειφόρων και Αντισεισμικών Δομικών Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας.

και

Δεδομένης της σημαντικής τεχνογνωσίας της ΕΒΕΤΑΜ στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και του ότι
είναι ο μόνος φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα με διαπιστευμένα Εργαστήρια για τον έλεγχο και την
πιστοποίηση τσιμέντου, τσιμεντοειδών, συγκολλητικών και άλλων δομικών υλικών (στην πρώην ΕΚΕΠΥ),
ξεκίνησε ήδη από το 2014 μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η μακροχρόνια συνεργασία της εταιρείας (πρώην
ΕΤΑΚΕΙ) με το ITA/RTWH Aachen University για ένα κοινό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Πρόκειται για έργο
πενταετούς διάρκειας με τίτλο CIBMAT που αφορά στην ανάπτυξη, μεταφορά στην παραγωγή και
πιστοποίηση καινοτομικών τεχνολογιών, στον τομέα των Αειφόρων και Αντισεισμικών Δομικών Υλικών
Υψηλής Τεχνολογίας, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας με όρους παραγωγής, καινοτομίας και
εξωστρέφειας.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο αυτού του Έργου η ΕΒΕΤΑΜ θα αναλάβει τον έλεγχο και την
πιστοποίηση όλων των προϊόντων που θα αναπτύσσονται, αλλά και όλων των προϊόντων που εν συνεχεία θα
παράγονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παραγωγικές μονάδες άλλων χωρών με πρώτη την Τουρκία.
Στις 10 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας CIBMAT
κατά την οποία υπογράφτηκε και το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας (MoU).
Επίσης εντός του 2015 με πρωτοβουλία της ΕΒΕΤΑΜ ξεκίνησε η διαμόρφωση συστάδας επιχειρήσεων
(cluster) στον τομέα των καινοτομικών δομικών υλικών και προϊόντων και η προετοιμασία του
επιχειρησιακού σχεδίου του cluster.


Δημιουργία cluster επιχειρήσεων στις αλυσίδες αξίας βάμβακος και μεταξιού
Η ΕΒΕΤΑΜ σε συνεργασία με τη ΓΓΒ, επιχειρήσεις και τους δύο κλαδικούς Συνδέσμους βιομηχανιών
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, τον ΣΚΕΕ (Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων) και τον
ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης Ελλάδος) διαμορφώνει δύο συστάδες επιχειρήσεων
(cluster) στις αλυσίδες αξίας βάμβακος και μεταξιού. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές διότι
στοχεύουν στην αξιοποίηση δύο σημαντικών εγχώριων πρώτων υλών για την ελληνική κλωστοϋφαντουργίαένδυση, του βαμβακιού και του μεταξιού, των οποίων η πρωτογενής παραγωγή απολαμβάνει επιδότησης από
την ΕΕ, και οι οποίες μπορούν να στηρίξουν την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας στα βιομηχανικά
προϊόντα βάμβακος και μεταξιού.



Σύμφωνο Συνεργασίας της ΕΒΕΤΑΜ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η ΕΒΕΤΑΜ έχει μακρόχρονη συνεργασία και ισχυρούς δεσμούς με το εγγύς στην έδρα της Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και μέσα στο 2015 υπογράφηκε σχετικό Συμφωνητικό Συνεργασίας, με στόχους αφενός τη
δημιουργία ενός συνεργατικού-τεχνολογικού-εργαστηριακού Κέντρου στη Θεσσαλία, αφετέρου τη
διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων και την προώθηση δράσεων για
εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.



Yπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τo Συνεργατικό Σχηματισμό “Athenian Jewel Initiative”



Η ΕΒΕΤΑΜ υπέγραψε το Νοέμβριο του 2015 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Συνεργατικό Σχηματισμό
“Athenian Jewel Initiative” με σκοπό τη δημιουργία σχήματος πιστοποίησης κοσμημάτων και αντικειμένων
από πολύτιμα μέταλλα και με στόχο αφενός την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών,
αφετέρου τη διευκόλυνση της προώθησής τους στο εξωτερικό.
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Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΕΚ


Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ σε δράσεις Προγραμματισμού προτάσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού
του ΕΠΑΝΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία
2014-2020»)
Η ΕΒΕΤΑΜ συμμετέχει με στελέχη της στο Περιφερειακό Συμβούλιο καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επίσης η ΕΒΕΤΑΜ συμμετείχε και με εμπειρογνώμονες στις
Τομεακές Ομάδες Σχεδιασμού του ΕΠΑΝΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και συγκεκριμένα στις τομεακές ομάδες: Υλικά-Κατασκευές, Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες.
Το 2015 η ΕΒΕΤΑΜ συμμετείχε επίσης στην προώθηση δράσεων προετοιμασίας και σχεδιασμού του Σ.Ε.Σ
2014-2020 όπως οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης και οι ημερίδες για τη διαμόρφωση του
σχεδίου δράσης του Περιφερειακού RIS3 και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
Στα πλαίσια των δράσεων και του σχεδιασμού του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η ΕΒΕΤΑΜ συμμετείχε με προτάσεις
οι οποίες αποσκοπούν στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων (one stop shop) στη βιομηχανία μέσω :
α) της ανάπτυξης προϊόντων και της παρακολούθησης/μελέτης στην αλυσίδα αξίας του προϊόντος (Α΄ύλεςπροϊόν-παραπροϊόν-απόβλητο),
β) την πιλοτική παραγωγή νέων υλικών και προϊόντων αξίας και τη γρήγορη ένταξή τους στην παραγωγική
διαδικασία των επιχειρήσεων,
γ) τον έλεγχο της αγοράς, και
δ) την πιστοποίηση ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων.
Επίσης κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της ΓΓΒ, από την ΕΒΕΤΑΜ υπεβλήθησαν τα παρακάτω σχέδια
αρχικών προτάσεων:
Α) Επενδύσεων εκσυγχρονισμού, επέκτασης και αναβάθμισης της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής
με βάση τις σημερινές δραστηριότητες της Εταιρείας (ομάδα προτάσεων Α),
και
Β) Αναπτυξιακές προτάσεις σε νέους τομείς με Εθνική Στρατηγική διάσταση (ομάδα προτάσεων Β – πέραν
της ΕΒΕΤΑΜ συμπεριλαμβάνει και άλλους εταίρους/φορείς).

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α
Α.1. Aνάπτυξη των Εργαστηριακών υποδομών της ΕΒΕΤΑΜ για Εργαστηριακές Δοκιμές, Ελέγχους και
Πιστοποιήσεις στον τομέα των Δομικών υλικών»
Α.2. Ανάπτυξη των εργαστηριακών υποδομών της ΕΒΕΤΑΜ για εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου της
συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Α.3. Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στη διαχείριση και
αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων.
Α.4. Ενίσχυση δομών πιλοτικής γραμμής παραγωγής νέων βιομηχανικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης
αξίας.
Α.5. Ενίσχυση εξοπλισμού συστήματος ζύγισης αξόνων οχημάτων συγκεκριμένων προδιαγραφών για τον
κανονισμό (ΕΕ) 1230/2012».
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Α.6. Ανάπτυξη δικτύου συνεργαζομένων εργαστηρίων και κέντρου εκπαίδευσης σε θέματα πιστοποίησης και
ποιότητας.
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Β
Β.1.Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων και Κέντρου Εκπαίδευσης σε Θέματα Πιστοποίησης και
Ποιότητας στον τομέα: υλικά-κατασκευές, μεταλλικά υλικά, περιβάλλον, ενέργεια.
Β.2. Ανάπτυξη Κέντρου Ικανότητας (Center of Competence) / Δημιουργία Τεχνολογικού Εργαστηριακού
Κέντρου στον τομέα: δομικά υλικά, κατασκευές, μεταλλικά υλικά, περιβάλλον.
Β3. Πρόγραμμα για την αναβάθμιση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση εγχώριων πρώτων υλών για τον κλάδο
κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης και υλοποίηση στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στις αλυσίδες αξίας
βάμβακος και μετάξης.
Β4. Πρόγραμμα για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα των πολυμερών και των
συνθέτων υλικών.
Β5. Πρόγραμμα για τη Δημιουργία Εξειδικευμένου Εργαστηρίου Ανάπτυξης και Πιστοποίησης Αειφόρων και
Αντισεισμικών Δομικών Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας.
Β6. Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Εφαρμογής Νέων Κοινοτικών
Οδηγιών.



Εκπόνηση Business Plan της ΕΒΕΤΑΜ
Η Εταιρεία εκπονεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξής της με χρονικό ορίζοντα το 2020, στο πλαίσιο του
οποίου μελετώνται και εξειδικεύονται οι δράσεις που αναφέρονται προηγουμένως (και οι οποίες έχουν
αναφορά και συσχετισμό με το Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ), όσο και όλων των άλλων αναγκαίων δράσεων,
ενεργειών και επενδύσεων αναδιοργάνωσης της Εταιρείας.

Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σημαντική έμφαση δόθηκε από την ΕΒΕΤΑΜ και το 2015 στην διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των
δράσεων προβολής της Εταιρείας και για τον λόγο αυτόν διοργάνωσε και συμμετείχε σε επιστημονικές παρουσιάσεις
και επιλεγμένες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1. Ημερίδα Αξιοποίησης παραπροϊόντων 15/07/2015
Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
στη Ριτσώνα, Ημερίδα με θέμα “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ”. Η Ημερίδα
διοργανώθηκε στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ” (ΚΟΝΙΕΝΕΡΓΟΝ) (Κωδικός έργου: ΠΑΒΕΤ 1477-ΒΕΤ-2013) , το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 20072013 – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013». Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις
εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ (Παράρτημα Θηβών) και απευθύνθηκε σε στελέχη, μηχανικούς και τεχνικούς από τις
εταιρείες NORDIA, EBETAM, ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ.

2.

4ο Συνέδριο της ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουνίου 2015
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Η ΕΒΕΤΑΜ είχε δύο παρουσιάσεις στο 4ο Συνέδριο της ΕΒΙΠΑΡ για την Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη
Δόμηση προβάλλοντας τα επιτεύγματα του έργου ΠΑΒΕΤ-ΚΟΝΙΕΝΕΡΓΟΝ :

i.

Αξιοποίηση απορριμμάτων κεραμοποιίας & υπολειμμάτων εξορυκτικής διεργασίας στην παραγωγή πυρίμαχου
κονιάματος. Κ. Ανδρεούλη, Ζ. Τσιμπούκη, Β. Μπακέας, Θ. Ζαμπετάκης, Π. Παπανικολάου, Σ. Παπαγιαννάκης.

ii. Αξιοποίηση ξηράς ιλύος της χρωματοβιομηχανίας στην παραγωγή τσιμεντοκονιαμάτων. Ζ. Τσιμπούκη, Κ.
Ανδρεούλη, Β. Μπακέας, Σ. Παπαγιαννάκης.

3.

Εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας CIBMat, Τhe Hub Events, 10 Νοεμβρίου 2015

Στις 10 Νοεμβρίου 2015 διοργανώθηκε από την ΕΒΕΤΑΜ η εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας CIBMat-Centre
for Innovative Building Materials. Στην εναρκτήρια εκδήλωση παρουσιάσθηκαν οι νέες προοπτικές του τομέα των
δομικών υλικών που θα υπηρετήσει η σύμπραξη CIBMat και έγινε η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας της ΕΒΕΤΑΜ
με το RWTH Aachen University.
Την εκδήλωση χαιρέτησε η Υφυπουργός Βιομηχανίας κα Θεοδώρα Τζάκρη συμμετείχαν οι σημαντικότερες ελληνικές
βιομηχανίες από τον κλάδο των δομικών υλικών όπως ΤΙΤΑΝ, NORDIA, LAFARGE BETON, SIKA, THRAKON, ISOMAT,
ΑΓΕΤ, ΛΑΡΚΟ κ.α., μέλη του ΕΒΕΑ, βιομηχανικοί Σύνδεσμοι και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας όπως το ΕΜΠ,
Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Prof. Dr. Thomas Gries, καθηγητής στο RWTH Aachen University και
Διευθυντής του Ινστιτούτου ΙΤΑ.

4. Δράσεις δικτύωσης στο πλαίσιο του Έργου EEN-Hellas
Στο πλαίσιο του έργου EEN-Hellas υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
α) Συμμετοχή σε δραστηριότητες του Δικτύου:
EEN Annual Conference 2015, Brussels, 8-10.06.2015
Sector Group Materials, Potsdam, 29.04.2015
Sector Group Materials, Istanbul, 21.10.2015
Sector Group Textiles, Brussels, 09.06.2015
Sector Group Textiles, Milan, 11.12.2015
Staff exchange with EEN-Portugal, Lisbon, 18.06.2015
Decentralized training “How to acess the Chienese Market”, Athens
β) Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας :
Bio-based Materials, Potsdam, 30.04.2015
Ceramic Network, Limoges, 18-19-06.2015
Hellenic Forum, Athens, 30.06.2015
Nanotech Italy 2015, Bologna, 25-27.11.2015
Nanotexnology 2015, Thessaloniki, 8.7.2015
H2020 NMP 2015, Istanbul, 22.10.2015
TECHTEXTIL 2015, Frankufurt, 06.05.2015
ITMAR 2015 Milan, 11.12.2015
γ) Συμμετοχή σε εκθέσεις και λοιπές εκδηλώσεις
Hellenic Platform of Materials, 18.11.2015
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-

Classification of hotels in star categories, Ioannina 30.10.2015
World Quality Day, Hellenic Standardization Organization, Athens, 14.10.2015

δ) Ευρύτερη διάχυση των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του έργου ΠΑΒΕΤ-ΚΟΝΙΕΝΕΡΓΟΝ για το οποίο η ΕΒΕΤΑΜ
εργάστηκε ως υπεργολάβος της εταιρείας NORDIA-Marmoline, προωθήθηκαν μέσω του δικτύου Enterpise
Europe Network τα ερευνητικά αποτελέσματα για τις παρακάτω τεχνολογίες με ισχυρό ενδιαφέρον σε
ευρωπαϊκό επίπεδο:





Development of special cement mortars (Ref. TOGR20151117001), που αναφέρεται στο σχεδιασμό
τσιμεντοκονιαμάτων μέ αντικατάσταση μέρους των αδρανών από ιλύ της χρωματοβιομηχανίας
Development of refractory adhesive mortars (Ref. TOGR20151117002), που αναφέρεται στο σχεδιασμό
πυράντοχων κονιαμάτων μέ χρήση απορριμμάτων κεραμοποιίας καί στείρων εξορυκτικής
δραστηριότητας (δουνίτη) ως αδρανών

Innovation Enhancement 2015-2016
Το έργο αφορά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (IPR, financing, technology watch, etc.) σε 15
καινοτόμες επιχειρήσεις που θα σχεδιασθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικού ερωτηματολογίου
(IMPROVE Innovation Management Audit).
5. Δίκτυο IQNET

Στις 15-19 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 7η Γενική Συνέλευση του Δικτύου IQNET στην Πορτογαλία (Estoril). Η
ΕΒΕΤΑΜ συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου και συνυπέγραψε το «Letter of Commitment» με όλα τα
μέλη με αφορμή τα 25 χρόνια του IQNET. Επίσης συμμετείχε με άρθρο στο IQNet 25th Anniversary Newsletter.
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Ζ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


Με δεδομένο ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει η Εταιρεία είναι το ανθρώπινο δυναμικό της σε
συνδυασμό με την τεχνογνωσία, η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί για την
ΕΒΕΤΑΜ διαρκή προτεραιότητα. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι ο μέχρι σήμερα συνήθης τρόπος
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων της ΕΒΕΤΑΜ είναι «κατά την εργασία» (on the job training),
πρακτική η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής, ιδιαίτερα στις σημερινές άκρως απαιτητικές συνθήκες. Χρειάζεται
λοιπόν η Εταιρεία να δεί περισσότερο οργανωμένα και προγραμματισμένα το θέμα της εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης των ανθρώπων της προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σημαντικές απαιτήσεις
εξειδικευμένης τεχνογνωσίας όπου βασίζονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες της. Για το σκοπό αυτό η
Εταιρεία θα αναζητήσει και θα αξιοποιήσει και εξωτερικούς πόρους που ενδεχομένως να υπάρχουν διαθέσιμοι
για το σκοπό αυτό.

Σημαντική είναι όμως η συμβολή της ΕΒΕΤΑΜ σε θέματα εκπαίδευσης ελλήνων φοιτητών στους τομείς εξειδίκευσής
της. Η επιμόρφωση αφορά κυρίως στην προπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών (παλαιότερα σε συνεργασία και με τα
Πανεπιστημιακά ιδρύματα συμμετείχε και στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση), αποτελώντας το φυτώριο στελεχών της
ελληνικής βιομηχανίας. Κατά το 2015, αρκετοί φοιτητές Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας απασχολήθηκαν
στην Εταιρεία στα πλαίσια της υποχρεωτικής τους πρακτικής άσκησης.

H. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Το σύνολο των εσόδων (κύκλος εργασιών, επιχορήγηση ερευνητικών προγραμμάτων, λοιπά έσοδα κλπ.) του
2015 ανήλθε στο ποσό των 4.500.902,67 ΕΥΡΩ.
Εξ αυτών, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσόν των 3.752.486,07 ΕΥΡΩ (τα 3.748.524,47 ΕΥΡΩ αντιστοιχούν σε
πωλήσεις υπηρεσιών και τα 3.961,60 ΕΥΡΩ σε πωλήσεις αχρήστου υλικού). Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν
σε 748.416,60 ΕΥΡΩ

(ποσόν 680.427,23 ΕΥΡΩ αντιστοιχεί σε ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις τρεχόντων

ερευνητικών προγραμμάτων, ποσόν 62.939,18 ΕΥΡΩ σε έκτακτα και ανόργανα έσοδα και τα υπόλοιπα 5.050,19
ΕΥΡΩ σε λοιπά έσοδα).
Κατά το προηγούμενο έτος 2014 το σύνολο των εσόδων (κύκλος εργασιών, επιχορήγηση ερευνητικών
προγραμμάτων, λοιπά έσοδα κλπ.) ήταν 4.547.492,36 ΕΥΡΩ.
Εξ αυτών ο κύκλος εργασιών ήταν 3.803.914,00 ΕΥΡΩ (τα 3.799.621,64 ΕΥΡΩ αντιστοιχούσαν σε πωλήσεις
υπηρεσιών και τα 4.292,36 ΕΥΡΩ σε πωλήσεις αχρήστου υλικού). Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ήταν 743.578,36
ΕΥΡΩ (ποσόν 619.349,45 ΕΥΡΩ αντιστοιχούσε σε ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων,
ποσόν 116.848,82 ΕΥΡΩ σε έκτακτα και ανόργανα έσοδα και τα υπόλοιπα 7.380,09 ΕΥΡΩ σε λοιπά έσοδα).
Έτσι κατά το έτος 2015 σημειώθηκε μικρή μείωση των συνολικών εσόδων της Εταιρείας κατά ποσοστό
1,02 % σε σχέση με τα συνολικά έσοδα του έτους 2014 και επίσης μικρή μείωση του κύκλου εργασιών κατά
ποσοστό 1,35 % σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του έτους 2014.
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρου εισοδήματος της
εταιρείας ανήλθαν για το έτος 2015 σε 71.897,41 ΕΥΡΩ ενώ για το 2014 σε 155.073,10 ΕΥΡΩ παρουσιάζοντας
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μείωση που οφείλεται στη μείωση των συνολικών εσόδων αλλά κυρίως στην αύξηση των αμοιβών και παροχών
τρίτων.
Η εξέλιξη του δείκτη αποτελέσματα εκμετάλλευσης προς πωλήσεις, παρουσιάζει μικρή μείωση, καθώς ανήλθε θετικά
(κέρδη) στο 2015 σε 1,92%, έναντι θετικά (κέρδη) 4,08% στο έτος 2014.
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν για το έτος 2015 σε 1.714.682,00 ΕΥΡΩ , ενώ για το 2014 σε
1.709.317,43 ΕΥΡΩ , παρουσιάζοντας μικρή αύξηση που οφείλεται σε μισθολογικές ωριμάνσεις σύμφωνα με το
ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ το οποίο ακολουθεί η Εταιρεία.
Οι αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων ανήλθαν για το έτος 2015 σε 1.819.363,02 ΕΥΡΩ, ενώ για το 2014 σε
1.640.895,67 ΕΥΡΩ , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 178.467,35 ΕΥΡΩ που οφείλεται κυρίως στα εξής :


Καταβολή των αμοιβών του Προέδρου του ΔΣ κ. Παπαλιάγκα ποσού 72.000,00 ΕΥΡΩ για τα έτη 2014 και
2015.



Καταβολή επιπλέον ποσού 13.010,00 ΕΥΡΩ στον Τσέχικο Οργανισμό Πιστοποίησης Καλωδίων και
Ηλεκτροτεχνικού Εξοπλισμού EZU. Το 2014 η αξία των υπηρεσιών της ΕΖU ήταν 39.200,00 ΕΥΡΩ, το 2015
ήταν 52.210,00 ΕΥΡΩ ενώ για το έτος 2016 προβλέπεται ότι το ποσό δεν θα ξεπεράσει τις 10.000,00 ΕΥΡΩ
δεδομένης της ένταξης της ΕΒΕΤΑΜ στο HAR Group ως πλήρες μέλος τον Απρίλιο του 2016.



Καταβολή επιπλέον ποσού 11.201,12 ΕΥΡΩ σε αμοιβές των δικηγόρων (από 11.868,00 ΕΥΡΩ το 2014 σε
23.069,12 ΕΥΡΩ το 2015). Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός σε δαπάνες για εξώδικα και αγωγές προς
πελάτες για διεκδίκηση είσπραξης απαιτήσεων, αφετέρου για παράσταση δικηγόρου και υποστήριξη των
θέσεων της Εταιρείας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά την εκδίκαση υπόθεσης που αφορούσε υπόθεση
ελέγχου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκβαση της τελευταίας υπόθεσης ήταν
θετική για την Εταιρεία.



Καταβολή ποσού 16.118,50 ΕΥΡΩ για προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας στην Κίνα. Κατά το 2014 το
αντίστοιχο ποσό ήταν μηδενικό.



Αύξηση λόγω μεταβολής της λογιστικής απεικόνισης των αμοιβών τρίτων μη υποκείμενων σε παρακράτηση
φόρου από την ομάδα 64 του λογιστικού σχεδίου στην ομάδα 61. Ο λογαριασμός 64 παρουσιάζει κατά το
2015 συνολική μείωση 123.756,31 ΕΥΡΩ σε σχέση με το 2014.

Οι αποσβέσεις για το έτος 2015 ανήλθαν σε 193.972,09 ΕΥΡΩ έναντι αποσβέσεων 190.425,56 ΕΥΡΩ στο 2014. Η
μικρή αύξηση αυτή των αποσβέσεων οφείλεται στις προσθήκες παγίων στο λογαριασμό των παγίων στοιχείων.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν για το έτος 2015 σε 70.391,23 ΕΥΡΩ, ενώ αντίστοιχα για το 2014 σε
68.596,18 ΕΥΡΩ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση που οφείλεται στην ανάγκη λήψεως επιπλέον κεφαλαίου κινήσεως
και την εξ’αυτής μικρή αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.
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Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το έτος 2015 ανήλθαν σε 2.092,96 ΕΥΡΩ έναντι κερδών
98.553,08 ΕΥΡΩ του 2014. Η μείωση αυτή των καθαρών κερδών προ φόρων, οφείλεται στα αντίστοιχα
αποτελέσματα εκμετάλλευσης στις αντίστοιχες περιόδους.
Τα τελικά καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας για το έτος 2015 ανήλθαν σε ζημίες -15.583,64
ΕΥΡΩ έναντι κερδών 30.099,37 ΕΥΡΩ του 2014.
Οι προσθήκες παγίων περιουσιακών στοιχείων στο έτος 2015, ανήλθαν στο ποσό των 173.181,07 ΕΥΡΩ οι
οποίες αφορούν κατά 105.243,79 ΕΥΡΩ αγορά λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, κατά 25.778,58 ΕΥΡΩ αγορά
λοιπού εξοπλισμού και κατά 42.158,70 ΕΥΡΩ αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (Αφορά κυρίως με την πλήρη
παραμετροποίηση και εφαρμογή του λογισμικού Softone).
Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις κατά την 31.12.2015 ανήλθαν σε €1.006.657,10 έναντι
€1.321.398,93 την 31.12.2014. Η μείωση αυτή οφείλεται στις συντονισμένες και επιτυχείς προσπάθειες της εταιρείας
για μείωση των απαιτήσεων των πελατών.
Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στο τέλος του 2015 στο ποσό των € 558.622,66 ενώ
αντίστοιχα στο τέλους του έτους 2014 είχε διαμορφωθεί σε € 528.760,72, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στην
ανάγκη λήψεως επιπλέον κεφαλαίου κινήσεως.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, στο τέλος του 2015
ανήλθαν σε € 1.556.582,25, έναντι € 1.518.975,14 στο τέλος του έτους 2014 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.
Εξ αυτών 775.718,28€

αφορούσαν ισόποσο διαθέσιμο σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς για

μεταφορά σε εταίρους ερευνετητικού προγράμματος Smart Pro, το οποίο και μεταβιβάστικε τον Φεβρουάριο του
2016
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας, όπως
προκύπτουν από τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 31.12.2015 και
31.12.2014.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
31.12.2015

31.12.2014

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1)
Γενική Ρευστότητα

1,17

1,19

Άμεση Ρευστότητα

1,15

1,19

97,92

126,79

0,72
0,11

0,66
0,10

265.869,50

345.498,66

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)
Απαιτήσεων(Πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων) απαιτήσεων)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια
Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια
ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
EBITDA (σε Ευρώ)
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1)
Γενική Ρευστότητα =
Άμεση Ρευστότητα =

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ (Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων)
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα) / (Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)
Απαιτήσεων (Πελατών και λοιπών εμπορικών
απαιτήσεων) =
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια =

[Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις / Πωλήσεις τρέχουσας
χρήσης] * 365
(Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) /
(Σύνολο Ιδίων)

Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια (Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
=
προς Τράπεζες) / (Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων)
ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
EBITDA =
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Η Εταιρία έχει έδρα στον Βόλο, στην Α’ ΒΙ. ΠΕ. ΒΟΛΟΥ, Τ.Κ. 38500.
H Εταιρεία ωστόσο διαθέτει τέσσερα (4) Υποκαταστήματα και δύο (2) Εργαστήρια.
Οι εγκαταστάσεις των υποκαταστημάτων της εταιρείας βρίσκονται:
Υποκατάστημα Αγίου Δημητρίου : Μ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 76 ΤΚ: 17342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποκατάστημα Σίνδου : ΒΙ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΤ 12 0 ΤΚ: 57022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ
Υποκατάστημα Καλλιθέας : ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 ΤΚ: 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Υποκατάστημα Ριτσώνας : 72ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Θ. 18646
Εργαστήρια Κηφισσού: Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 50, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εργαστήρια Ασπροπύργου: ΑΙΣΧΙΝΗ ΒΟΡ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΟΤ 242 0 ΤΚ: 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
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Θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2015
 Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με τον κινεζικό οργανισμό πιστοποίησης CQM για συνδυασμένη παροχή
υπηρεσιών πιστοποίησης με έμφαση στην πιστοποίηση και σήμανση CE στην αγορά της Κίνας.
 Η Εταιρία στόχευσε στην επέκταση του εύρους της διαπίστευσής της και της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας στον τομέα των τροφίμων, των γεωργικών προϊόντων, των οχημάτων, των ξενοδοχείων
(βάσει του νέου νόμου για την κατάταξή τους) και των καταδυτικών κέντρων.
 Επίσης, εγκαθίδρυσε θεσμικές συνεργασίες με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, παραγωγικούς Φορείς,
Συνδέσμους Επιχειρήσεων και ΟΤΑ (για ελέγχους στις παιδικές χαρές, τους παιδοτόπους και γενικότερα θέματα
ασφάλειας).
 Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσεως 2014, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του
ν.2238/1994
Σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2014, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους
ελεγκτές σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, για την Εταιρεία εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με
συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Ι. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Οι σημαντικές συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, που αφορούν την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015
έως 31 Δεκεμβρίου 2015, αφορούν πληρωμές αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 86.000,00 ΕΥΡΩ. Από το ποσό των 86.000,00 ΕΥΡΩ, ποσό
72.000,00 ΕΥΡΩ αφορά την αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. κ. Παπαλιάγκα Θωμά και ειδικότερα ποσό 36.000,00 ΕΥΡΩ
αφορά το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό 36.000,00 ΕΥΡΩ αφορά το τρέχον έτος 2015. Οι υπόλοιπες αμοιβές
ποσού 14.000,00 ΕΥΡΩ αφορούν συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα το ποσό των
5.950,00 ΕΥΡΩ αφορούσε το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό των 8.050,00 ΕΥΡΩ αφορά το έτος 2015.
Την 31.12.2015 οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα διευθυντικά στελέχη ήταν μηδενικές.
Επίσης την 31.12.2015 οι απαιτήσεις της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μηδενικές ενώ
οι υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 4.572,40 ΕΥΡΩ.
Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, με άλλα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτές ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 24.

Κ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Η Εταιρεία στην διάρκεια της κλειομένης χρήσης 2015 απασχόλησε κατά μέσο όρο 57 άτομα. Μία από τις
βασικές προτεραιότητες της Εταιρίας είναι διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος. Επίσης η Εταιρία μεριμνά για
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τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με
τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
- Η Εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό
περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που
εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της, των
τοπικών κοινωνιών στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποίται καθώς επίσης και του κοινού.
1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ.
Οι βασικοί στόχοι της Διοίκησης για το 2016 είναι:
-

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και αύξηση των πωλήσεων της ιδιαιτέρως εκτός Ελλάδος, σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη και παροχή νέων, ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη
της δραστηριότητας της Εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού με έμφαση στην Τουρκία και την Κίνα, χώρες στις
οποίες διαθέτει εμπειρία και συνεργάτες.

-

Η ολοκλήρωση της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας και η αναζήτηση πηγών
χρηματοδότησης της υλοποίησής του, κυρίως μέσα από τα Προγράμματα του ΣΕΣ και τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ.

-

Περαιτέρω διεύρυνση των συνεργασιών της Εταιρείας με τους διεθνείς ομίλους με τους οποίους συνεργάζεται.

-

Τη συγκρότηση και ενεργοποίηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου να στηριχθεί η
δραστηριότητα της εφαρμοσμένης έρευνας και η επαναδραστηριοποίηση της ερυνητικής δραστηριότητας της
Εταιρείας στον τομέα των μετάλλων.

2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016.
Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους,
για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση
του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς
αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις
αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με στόχο την αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων.
Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν σε διακυμάνσεις
συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.
Πιστωτικός κίνδυνος
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Η διασπορά των απαιτήσεων από πωλήσεις, σε μεγάλο αριθμό πελατών, ελαχιστοποιεί τον πιστωτικό κίνδυνο.
Η Διοίκηση μέσα από τις εσωτερικές αρχές και διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας, διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις
υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται
εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την
πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας
που πραγματοποιεί η Εταιρεία περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε
πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι
πωλήσεων και εισπράξεων.
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα
πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα
προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του η
Εταιρεία για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, προκαταβολή του συνόλου ή
μέρους της αμοιβής καθώς και άλλες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ( π.χ επιταγές).
Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του για ζημίες σε σχέση με τους
πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων
απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα
οριστικοποιηθεί.
Στόχος της Διοίκησης είναι η μείωση του χρόνου πίστωσης των πελατών της Εταιρείας. Η μείωση αυτή θα επιφέρει
θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των ταμειακών ροών, αποκλεισμό τυχόν επισφαλών απαιτήσεων και μείωση
τραπεζικού δανεισμού.
Επιτοκιακός κίνδυνος
Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις καθώς και τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού
βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα με χρεωστικούς
τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα
επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.
Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός την 31.12.2015 ανέρχεται στο ποσό των 558.622,66 ευρώ και τα επιτόκια
των βραχυπρόθεσμων δανείων μας είναι όλα σε νόμισμα ευρώ και διαπραγματεύονται κάθε εξάμηνο, μειώνοντας τον
επιτοκιακό κίνδυνο.
Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς ο μόνος ο οποίος επηρεάζει την εταιρεία είναι ο
κίνδυνος επιτοκίου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των
ιδίων κεφαλαίων σε ενδεχόμενη μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του ±1%.
Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε μεταβολές επιτοκίων:
(ποσά χρήσης 2015) + 1% (Αύξηση επιτοκίου) => Πρόσθετη επιβάρυνση 5.586,23 ΕΥΡΩ
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(ποσά χρήσης 2015) - 1% (Μείωση επιτοκίου) => Όφελος 5.586,23 ΕΥΡΩ.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές
της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι
να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων
από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν
αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να
διακινδυνεύει η φήμη της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό δείκτη ρευστότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 1,17. Η διαχείριση της ρευστότητας
επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων από τις προβλεπόμενες εισπράξεις
πελατών της και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις συνολικές της υποχρεώσεις,
το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις. Επίσης
διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να
υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το
κεφάλαιο κίνησης με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών
εισροών.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Όλες οι συναλλαγές, καθώς και οι δανειακές υποχρεώσεις διενεργούνται σε ΕΥΡΩ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
συναλλαγματικός κίνδυνος.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές υλικών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών,
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εταιρείας ή την αξία των
χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει
την έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη
βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρεία ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες η οποίες τις έχουν
ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα από την Ελληνική Πολιτεία προκειμένου να καλύπτονται αντίστοιχες ανάγκες της
αγοράς (π.χ. έλεγχος και πιστοποίηση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, έλεγχος και πιστοποίηση πλαστικών
σωλήνων, έλεγχος παιδότοπων). Είναι προφανές ότι εάν η Πολιτεία με αποφάσεις αναιρέσει αυτή την
αποκλειστικότητα - κάτι το οποίο συζητείται και σταδιακά συμβαίνει - η Εταιρεία θα χάσει μερίδια αγοράς και κύκλο
εργασιών.
Διαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου
Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της να συνεχίσει να
υπάρχει ως οικονομική οντότητα και στο μέλλον προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της με τα
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συνεπαγόμενα οφέλη για την ελληνική οικονομία, τους μετόχους και τους εργαζομένους της καθώς επίσης και για
όλα τα συμβαλλόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια
της χρήσης.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ» (εφεξής Εταιρεία) που αποτελούνται από την
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές
της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με
τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τον Κ.Ν. 2190/1920.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4038/2012 οι υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των εταιρειών ΕΚΕΠΥ ΑΕ και
ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ λύονται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως με την εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ
ΑΕ και πάντως με την παρέλευση της προθεσμίας η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.
4002/2011. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 9/1/2012 (ΦΕΚ 254/13-1-2012). Η εταιρεία εντός του 2015 για την
απορροφημένη εταιρεία ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ έχει καταβάλλει μισθώματα ποσού 49 χιλ. €.
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NEXIA EUROSTATUS AE
Αμ. Φραντζή 34
Ν. Κόσμος Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141

Αθήνα, 02/06/2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30491
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης(Ι)

Σημείωση

Ποσά σε ευρώ

31-Δεκ-15

31-Δεκ-14(*)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3

5.875.257,58

6.040.870,49

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

4

39.191,07

691,11

39.895,08

39.213,08

5.954.343,73

6.080.774,68

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

5

44.495,62

30,00

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

6

1.006.657,10

1.321.398,93

Λοιπές Απαιτήσεις

7

349.739,95

441.478,65

586,94

586,94

1.079.408,47

667.488,11

2.480.888,08

2.430.982,63

8.435.231,81

8.511.757,31

Χρεόγραφα & Μετοχές
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων

8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο

9

4.320.400,00

4.320.400,00

Υπέρ το άρτιο

9

1.950.371,89

1.950.371,89

3.372.332,00

3.593.503,13

130.150,49

241.008,85

-4.877.949,85

-4.963.983,24

4.895.304,53

5.141.300,63

Αποθεματικό Εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά

10

Κέρδη/ζημίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις

13

50.000,00

50.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

12

1.175.177,36

1.094.414,61

Προβλέψεις για παροχές στο Προσωπικό

11

199.545,01

178.306,21

1.424.722,37

1.322.720,82

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές

14

214.295,26

225.682,93

Δάνεια Τραπεζών

15

558.622,66

528.760,72

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

16

167.874,00

286.025,65

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

17

1.174.412,99

1.007.266,56

2.115.204,91
8.435.231,81

2.047.735,86
8.511.757,31

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (II)
Ποσά σε ευρώ
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Μεταβολές στα αποθέματα
Κόστος αναλώσεως πρώτων υλών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων
Λοιπά Έξοδα
Αποσβέσεις
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα
Καθαρά κέρδη/ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης μετά
από φόρους
Κατανέμεται σε ιδιοκτήτες μητρικής
Βασικά καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης
ανά μετοχή
που αναλογούν στους μετόχους
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από
φόρους:
Από αναπροσαρμογή ακινήτων
κέρδη/ζημίες
Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες από προβλέψεις
παροχών στο προσωπικό
Σύνολο λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά
από φόρους
Κατανέμεται σε ιδιοκτήτες μητρικής
Βασικά καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης
ανά μετοχή
που αναλογούν στους μετόχους

Σημείωση
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25

26

26

01/01/15
31/12/15
3.752.486,07
748.416,60
0,00
0,00
-1.714.682,00
-1.819.363,02
-700.988,15
-193.972,09
71.897,41
-70.391,23
586,78
0,00
2.092,96
-47.988,42
30.311,82

(*)
01/01/14
31/12/14
3.803.914,00
743.578,36
0,00
0,00
-1.709.317,43
-1.640.895,67
-851.780,60
-190.425,56
155.073,10
-68.596,18
12.076,16
0,00
98.553,08
-72.403,06
3.949,35

-15.583,64

30.099,37

-15.583,64

30.099,37

-0,3607

0,6967

-221.171,13

-162.333,79

-9.241,33

-16.227,92

-230.412,46

-178.561,71

-245.996,10

-148.462,34

-245.996,10

-148.462,34

-5,6938

-3,4362
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Πίνακας
Μεταβολών
Ιδίων
Κεφαλαίων
(III)
Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2013
Αλλαγή λογιστικής
πολιτικής
συμπεριλαμβανομέ
νου της
αναβαλλόμενης
φορολογίας
Πρόβλεψη
επισφαλών
συμπεριλαμβανομέ
νου της
αναβαλλόμενης
φορολογίας
Αναθεωρημένο
Υπόλοιπο στις 1
Ιανουαρίου 2014
Καθαρά
κέρδη/ζημίες μετά
από φόρους 01/01
- 31/12/14
Λοιπά συνολικά
έσοδα
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2014
Υπόλοιπο στις 1
Ιανουαρίου 2015
Καθαρά
κέρδη/ζημίες μετά
από φόρους 01/01
- 31/12/15
Λοιπά συνολικά
έσοδα
Μεταφορές
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2015

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικό
Εύλογης αξίας

Λοιπά
Αποθεματικά

4.320.400,00

1.950.371,89

0,00

257.236,77

Κέρδη/ζημίες
εις νέον
-3.920.920,56

3.755.836,92

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
2.607.088,10

3.755.836,92

4.320.400,00

1.950.371,89

3.755.836,92

257.236,77

-

-

-

-

-

-

4.320.400,00

-1.073.162,05

-1.073.162,05

-4.994.082,61

5.289.762,97

30.099,37

30.099,37

-162.333,79

-16.227,92

1.950.371,89

3.593.503,13

241.008,85

-4.963.983,24

5.141.300,63

4.320.400,00

1.950.371,89

3.593.503,13

241.008,85

-4.963.983,24

5.141.300,63

-

-

-

-

-15.583,64

-15.583,64

-

-

-

-

-

-101.617,03

101.617,03

0,00

4.320.400,00

1.950.371,89

3.372.332,00

130.150,49

-4.877.949,85

4.895.304,53

-221.171,13

-9.241,33

-

-

-178.561,71

-230.412,46
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Kατάσταση ταμειακών
ροών (IV)
Ποσά σε ευρώ(Έμμεση μέθοδος)

01/01/15

01/01/14(*)

31/12/15

31/12/14

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ζημίες προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

2.092,96

98.553,08

193.972,09
11.997,47
0,00

190.425,56
-23.338,11
0,00

-586,78

-12.076,16

70.391,23

68.596,18

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

-44.465,62

2.358,12

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

405.798,53

-323.537,43

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

113.333,16

49.431,38

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

-70.391,23

-68.596,18

-127.489,10
554.652,71

-54.914,01
-73.097,57

0,00

0,00

-173.181,07

-73.399,15

0,00

0,00

586,78
0,00
-172.594,29

12.076,16
0,00
-61.322,99

0,00
0,00

0,00
0,00

29.861,94
0,00
29.861,94

256.918,50
-19.753,16
237.165,34

411.920,36

102.744,78

667.488,11
1.079.408,47

564.743,33
667.488,11
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*Λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής και εγγραφής των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες τα παραπάνω ποσά στις
Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την χρήση 2014, έχουν αναπροσαρμοσθεί σε σχέση με τις Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, οι οποίες δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο.

Επίπτωση στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Την 31.12.2013 με βάση το ΔΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων» συμφηφίστηκε ποσό
2.613.688,52 ευρώ που εμφανίζονταν στον λογαριασμό (ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ) με τα αντίστοιχα πάγια στοιχεία που είχαν επιχορηγηθεί.
Η Εταιρεία με βάση το ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» αναπροσάρμοσε την αξία της γής, των
οικοπέδων και των κτιρίων στην εύλογη τους αξία (τρέχουσα αξία αγοράς) την 31.12.2013, καθώς επίσης και
αντίστοιχα την 31.12.2014 και 31.12.2015 μετά από εκτίμηση που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους
ορκωτούς εκτιμητές
Επίσης η Εταιρεία την 31.12.2013 διενήργησε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού 1.292.110,68 ευρώ
(λαμβανομένου υπόψη της αναβαλλόμενης φορολογίας το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.073.162,05).






Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι εύλογες αξίες των ακινήτων από την εκτίμηση των ορκωτών εκτιμητών.
10-11

Κωδικός

Περιγραφή

ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
31.12.2013
1.502.985,60
4.209.651,20
5.712.636,80

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
31.12.2014
1.302.240,00
4.087.040,00
5.389.280,00

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
31.12.2015
1.214.000,00
3.968.000,00
5.182.000,00

Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αλλαγής λογιστικής πολιτικής στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 έχουν ως κάτωθι:
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρεόγραφα & Μετοχές
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Ε αξία
Εύλογη
Λοιπά
λ αποθεματικά
Κέρδη/ζημίες εις νέον
έ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
γ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ξ
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δάνεια
α Τραπεζών
Λοιπές
μ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-Επιδοτήσεις
Λοιπές προβλέψεις
ε
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

τ
ι
ς
α

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

31/12/2014

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ
31/12/2014

3.847.492,70
691,11
39.213,08
3.887.396,89

2.193.377,79
0,00
0,00
2.193.377,79

6.040.870,49
691,11
39.213,08
6.080.774,68

30,00
2.374.875,01
696.313,45
586,94
667.488,11
3.739.293,51
7.626.690,40

0,00
-1.053.476,08
-254.834,80
0,00
0,00
-1308.310,88
885.066,91

30,00
1.321.398,93
441.478,65
586,94
667.488,11
2.430.982,63
8.511.757,31

4.320.400,00
1.950.371,89
0,00
241.008,85
-3.817.932,71
2.693.848,03

0,00
0,00
3.593.503,13
0,00
-1.146.050,53
2.447.452,60

4.320.400,00
1.950.371,89
3.593.503,13
241.008,85
-4.963.983,24
5.141.300,63

0,00
2.564.209,56
66.200,00
76.390,74

0,00
-2.564.209,56
-16.200,00
1.018.023,87

0,00
0,00
50.000,00
1.094.414,61
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Προβλέψεις για παροχές στο Προσωπικό
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές
Δάνεια Τραπεζών
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Μεταβολές στα αποθέματα
Κόστος αναλώσεως πρώτων υλών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων
Λοιπά Έξοδα
Αποσβέσεις
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Καθαρά κέρδη/ζημίες πρό φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους
Απομείωση εύλογης αξίας ακινήτων συμπεριλαμβανομένου των Αναβ.
Φόρων
Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες από προβλέψεις παροχών στο προσωπικό
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους
Κέρδη/ζημίες χρήσης ανά μετοχή

178.306,21
2.885.106,51

0,00
-1.562.385,69

178.306,21
1.322.720,82

225.682,93
528.760,72
286.025,65
1.007.266,56
2.047.735,86
4.932.842,37
7.626.690,40
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.562.385,69
885.066,91
0,00

225.682,93
528.760,72
286.025,65
1.007.266,56
2.047.735,86
3.370.456,68
8.511.757,31
0,00

3.803.914,00
793.057,32
0,00
0,00
-1.709.317,43
-1.640.895,67
-851.780,60
-141.406,56
253.571,06
-68.596,18
12.076,16
197.051,04
-72.403,06
-21.660,13
102.987,85

0,00
-49.478,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.019,00
-98.497,96
0,00
0,00
-98.497,96
0,00
25.609,48
-72.888,48

3.803.914,00
743.578,36
0,00
0,00
-1.709.317,43
-1.640.895,67
-851.780,60
-190.425,56
155.073,10
-68.596,18
12.076,16
98.553,08
-72.403,06
3.949,35
30.099,37

0,00
-16.227,92
-16.227,92
86.759,93
2,3838

-162.333,79
0,00
-162.333,79
-235.222,27

-162.333,79
-16.227,92
-178.561,71
-148.462,34
0,6967
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
1.1 Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε ιδρύθηκε το έτος 1985 (Φ.Ε.Κ. 174/14.10.1985 δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με έδρα το
Βόλο του Νομού Μαγνησίας.
Η Εταιρία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Μαγνησίας με αριθμό
Μητρώου 10409/32/Β/86/070.
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζουν από τη δημοσίευση του Καταστατικού της
στο υπ’ αριθμό 174/14.10.1985 Φ.Ε.Κ. και λήγει το 2025.
Στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας ορίζεται ο σκοπός της Εταιρίας ως εξής :
11. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και
τεχνολογίας με την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
οργανισμούς και ενώσεις, στους τομείς :
α. Μεταλλουργίας
β. Μεταλλοτεχνίας
γ. Συγκολλήσεων
δ. Θερμικών κατεργασιών
ε. Κεραμικών και Δομικών
στ. Πυριμάχων
ζ. Κλωστοϋφαντουργίας - ΄Ενδυσης
η. Ινών, υφασμένων και μη υφασμένων ινωδών προïόντων
2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία παρέχει με αμοιβή, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις των κλάδων
αυτών και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενώσεις, ως εξής :
α. Προβαίνει σε δοκιμές και αναλύσεις, σε έλεγχο ποιότητας προϊόντων Ελληνικών και εισαγόμενων και σε
πιστοποιήσεις αυτών, παρακολουθεί και προετοιμάζει προδιαγραφές και ανάλογα με τις ανάγκες εισηγείται για την
κατάρτιση εθνικών προτύπων προδιαγραφών από τον ΕΛΟΤ. Χορηγεί πιστοποιητικά ποιότητας ή και καταλληλότητας
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς διαπίστευσής της.
β. Προβαίνει σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που αποβλέπουν στη λύση προβλημάτων
εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων από τις βιομηχανίες ή επιχειρήσεις των παραπάνω
αναφερομένων τομέων, για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των οποιωνδήποτε ενδιαφερομένων φορέων,
εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Αναλαμβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιμήσεις προτεινομένων ή σε εξέλιξη ευρισκομένων ερευνητικών
εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, συμμετέχει στην αξιοποίηση των
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ερευνητικών αποτελεσμάτων και με την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα, παρέχει συνδρομή για την
κατοχύρωση των εφευρέσεων και προβαίνει σε έρευνα αγοράς.
δ. Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τεχνικοοικονομικές μελέτες και μελέτες
σκοπιμότητας, ιδίως δε την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις Ελληνικών πρώτων υλών, με
σκοπό την υποκατάσταση των εισαγόμενων, καθώς και την κατασκευή και συντήρηση ελαφρού εξοπλισμού στους
τομείς δραστηριότητάς της.
ε. Παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο επιστημονικές, τεχνολογικές ή εμπορικές πληροφορίες στους τομείς της
αρμοδιότητάς της, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και τράπεζα στοιχείων, εκδίδοντας τεχνικά
έντυπα και δημιουργώντας κατάλληλη «Υπηρεσία Βιομηχανικής Πληροφόρησης κλάδου Μετάλλων, Κεραμικών και
Πυρίμαχων, Κλωστοϋφαντουργίας και Ινών».
στ. Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων.
ζ. Συνεργάζεται στο εσωτερικό ή εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα του
αντικειμένου της για την προώθηση των σκοπών της, με δυνατότητα ανάθεσης σ' αυτούς της επίλυσης βασικών
ερευνητικών προβλημάτων.
η. Κατοχυρώνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας με δικαιούχο την ίδια, αγοράζει τεχνογνωσία (διπλώματα ευρεσιτεχνία
κ.λ.π.) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και την αξιοποιεί επιστημονικά και εμπορικά.
θ. Διοργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια, τεχνολογικές συναντήσεις και σεμινάρια, με αντικείμενο των τομέων
δραστηριότητάς της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ι. Διαθέτει τα κέρδη της για την χρηματοδότηση της λειτουργίας της και γενικά την επίτευξη των σκοπών της.
κ. Μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με
τους σκοπούς της.
Ο αριθμός (μέσος όρος) του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 31η Δεκεμβρίου 2013
ήταν 58 και 63 άτομα αντίστοιχα.
Η διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας είναι www.ebetam.gr. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
2015 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την χρήση 2014), εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 31η Μαϊου 2016. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Κώστας
Στουρνάρας.

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι ένα πολυκλαδικό – πολυτεχνολογικό κέντρο που δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη
τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, σε εργαστηριακούς ελέγχους και πιστοποίηση βιομηχανικών και καταναλωτικών
προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης.
Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης δημοσίου συμφέροντος, ο μόνος με δικά του εργαστήρια
μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, με τη δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων στους
πελάτες.
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Η εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και η μεταφορά τεχνολογικών καινοτομιών στις παραγωγικές διαδικασίες
αποτελούν τη βάση της προστιθέμενης αξίας στις υπηρεσίες μας.
Η Εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη πολυδιάστατων συνεργασιών και έχει να επιδείξει σημαντικές και συστηματικές
συνεργασίες με βιομηχανικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κύριες Δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες :


Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών



Πιστοποίηση συστημάτων



Επιθεωρήσεις



Δοκιμές και αναλύσεις



Τεχνική υποστήριξη



Παραγωγή σε πιλοτική κλίμακα



Επεξεργασία και Ανάπτυξη υλικών



Μεταφορά τεχνολογίας



Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού



Εφαρμοσμένη και Βιομηχανική Έρευνα

Εργαστήρια Ελέγχων & Δοκιμών
Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί 17 εργαστήρια διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO/IEC 17025:2005,

Μεταλλικά υλικά & Μεταλλουργία
Εργαστήριο μηχανικών δοκιμών
Εργαστήριο μη καταστρεπτικών δοκιμών
Εργαστήριο μεταλλογραφίας & μικροσκοπίας
Κεραμικά, Πυρίμαχα και Δομικά Υλικά
Εργαστήριο τσιμέντου, σκυροδέματος και ασφαλτομιγμάτων
Εργαστήριο κεραμικών και πυρίμαχων υλικών, κόλλες, αδρανή υλικά και φυσική πέτρα
Οργανικά και Ινώδη υλικά
Εργαστήριο κλωστοϋφαντουργικών
Εργαστήριο πολυμερών και ελαστικών
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Χημικές Αναλύσεις
Εργαστήριο χημικής ανάλυσης μεταλλικών υλικών
Εργαστήριο κεραμικών και δομικών υλικών
Εργαστήριο οργανικών και υφαντικών υλικών
Εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων
Δοκιμές προϊόντων
Εργαστήριο παιχνιδιών
Εργαστήριο πλαστικών σωλήνων
Εργαστήριο χαμηλής τάσης
Εργαστήριο ηλεκτρικών καλωδίων
Εργαστήριο ελέγχου απόδοσης πυροσβεστήρων
Εργαστήριο δοκιμών χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος

Πιστοποίηση Προϊόντων
Εξοπλισμός υπό πίεση (97/23/EC)
Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση (2010/35/EU)
Απλά δοχεία πίεσης (2009/105/EC)
Συσκευές αερίου (2009/142/EC, ex-99/396/EC)
Εξοπλισμός Πλοίων (96/98/EC)
Μηχανήματα Γενικής Χρήσης (2006/42/EC)
Δομικά προϊόντα (89/106/EEC)
Ανελκυστήρες (95/16/EC)
Παιχνίδια 2009/48/EC
Πιστοποίηση λειτουργίας πυροσβεστήρων EN 3, EN1866 και θυρών πυρασφάλειας
Χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος EN 10080, EΛOT 1421
Πιστοποίηση Διαδικασιών συγκόλλησης και συγκολλητών EN ISO 15614, EN ISO 9606, EN 1418, EN 287
Συγκολλητικά κονιάματα πλακιδίων (class 3/C), EΛOT EN 12004 E2: 2008
OEKO-TEX® Πρότυπο 100 για πιστοποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Ηλιακοί συλλέκτες – SOLAR KEYMARK (CEN)
Ηλεκτρικά καλώδια – CENELEC, HAR σήμανση
Λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – Σήμανση ENEC
Πλαστικοί σωλήνες

Πιστοποίηση Συστημάτων
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Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας / ELOT EN ISO 9001:2008
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / ELOT EN ISO 14001:2004
Συστήματα Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας / ELOT 1801: 2008 & OHSAS 18001: 2007
Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας/EN 16001
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων /ELOT EN ISO 22000
Διαχειριστική Επάρκεια των φορέων που υλοποιούν έργα Δημοσίου Συμφέροντος/ ELOT 1429:2008
Επιθεωρήσεις
Δειγματοληψίες και δοκιμές προϊόντων
Βιομηχανικές επιθεωρήσεις (Audits & third party inspections)
Επιθεώρηση δικτύων σωληνώσεων φυσικού αερίου για χαμηλή, μέση και υψηλή πίεση
Περιοδικός έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση, ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων
Περιοδικός έλεγχος των οχημάτων για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον ADR
Πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε:
Βελτιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Περιβαλλοντική καινοτομία και η προώθηση των τεχνολογικών εφαρμογών που αφορούν την περιβαλλοντική
διαχείριση
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία - συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού.

Καινοτομία και δικτύωση
Ενεργή συμμετοχή στη μεταφορά τεχνολογίας και τη δικτύωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των πελατών μας.
Μέλος του Enterprise Europe Νetwork.
Συμμετοχή σε μια σειρά από μη- τεχνολογικές καινοτομικές δραστηριότητες, όπως προώθηση οικολογικών
εργαλείων, οργανωτική καινοτομία, διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Ερευνητική Δραστηριότητα
Η ΕΒΕΤΑΜ σήμερα, στον τομέα της έρευνας διαθέτει αξιόλογη δυναμική με διεθνή δικτύωση και μοναδική
τεχνογνωσία, η οποία χαρακτηρίζεται ως πρωτοπόρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε αρκετούς τομείς υλικών.
Διαθέτει σημαντικές εργαστηριακές υποδομές, υποστηρίζει και επικυρώνει τα αποτελέσματα της έρευνας, εστιάζει σε
όλη την αλυσίδα αξίας του προϊόντος (Α΄ ύλες-προϊόν-παραπροϊόν-απόβλητο) και διαθέτει:


συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία σε ευρύ φάσμα υλικών και διεργασιών
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ισχυρούς δεσμούς και πολυδιάστατες συνεργασίες με σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες



ισχυρούς δεσμούς με σημαντικά ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκούς φορείς



δυνατότητα παραγωγής σε πιλοτική κλίμακα εξειδικευμένων προϊόντων



δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στη βιομηχανία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΕΒΕΤΑΜ μέσα και από τις τρεις συγχωνευθείσες εταιρίες έχει να επιδείξει σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες με
Ευρωπαϊκά και Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς:


περισσότερα από 250 συγχρηματοδοτούμενα (εθνικά και ευρωπαϊκά) ερευνητικά Έργα



περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά Συνεδρίων



συμμετοχή σε 6 πατέντες (εκ των οποίων δύο παγκόσμιες και μια τρίτη με το 1ο βραβείο εφευρετών από τον
ΟΒΙ το 2008).

Οι τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας της ΕΒΕΤΑΜ εστιάζονται στα ακόλουθα:
Α) Κεραμικά, Πυρίμαχα & Δομικά υλικά
Νέα Δομικά υλικά
Κεραμικά βιοϋλικά
Ηλεκτρονικά κεραμικά
Κεραμικά νανοϋλικά
Κεραμικά χαμηλού συντελεστή θερμικής διαστολής
Πορώδη κεραμικά για περιβαλλοντικές & άλλες εφαρμογές
Πούδρες με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά
Περιβαλλοντικά φιλικά διαλύματα, αιωρήματα, Inks, sols
Υλικά & τεχνολογίες για κελιά καύσης στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC for H2 production)
Επικαλύψεις Θερμικού ψεκασμού (APS, HVOF, VPS, LPS, Ink jet printing)
Λεπτά υμένια με RF/DC Sputtering &Μικροκατεργασία με Laser
Ανάπτυξη και πιλοτική παραγωγή των νέων υλικών
Β) Ίνες, Οργανικά & Εύκαμπτα Υλικά
«Λειτουργικά» κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με ιδιότητες προστασίας (functional/protective textiles)
Αντιμικροβιακά, πυρανθεκτικά, αντι-UV, αυτο-καθαριζόμενα, αλεξίσφαιρα κλπ.
Έξυπνα» κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (smart textiles)
Ενσωμάτωση αισθητήρων για παρακολούθηση ζωτικών ενδείξεων του οργανισμού.
Έρευνα σχετική με το βαμβάκι
Συστήματα ολοκληρωμένης και οικολογικής καλλιέργειας, φυσικά έγχρωμο βαμβάκι, αξιοποίηση παραπροϊόντων
εκκόκκισης.
«Πράσινες» τεχνολογίες
Ανακύκλωση, αξιοποίηση βιοδιασπάσιμων υλικών στην κλωστοϋφαντουργία, ανάπτυξη ενζυμικών κατεργασιών,
εφαρμογή φωτοβολταϊκών στοιχείων σε εύκαμπτα υποστρώματα.
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Γ) Μεταλλουργία & Μεταλλικά Υλικά
Χαρακτηρισμός Υλικών
Συνδέσεις Υλικών και Κατασκευών
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Κατασκευών
Διάγνωση Φθοράς Υλικών & κατασκευών με μη καταστρεπτικούς ελέγχους
Δ) Έλεγχος & Προστασία του Περιβάλλοντος
Ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών
Σταθεροποίηση / Αδρανοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων
Αξιοποίηση παραπροϊόντων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Βασικοί συνεργάτες στην εφαρμοσμένη έρευνα
Στην μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική της πορεία η ΕΒΕΤΑΜ (και οι συγχωνευθείσες σε αυτή ΕΚΕΠΥ και
ΕΤΑΚΕΙ) έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς και διατηρεί πολυδιάστατες συνεργασίες με αρκετά ερευνητικά κέντρα και
ακαδημαϊκούς φορείς και βιομηχανίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιοι από τους πλέον σημαντικούς ερευνητικούς εταίρους της Εταιρείας :
Από Εξωτερικό
 UNIVERSITY OF AACHEN-RWTH (GERMANY)
 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UK)
 UNIVERSITY OF GENT (BELGIUM)
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA (SPAIN)
 TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL (GERMANY)
 ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION-LEITAT (SPAIN)
 NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L.- NTT (ITALY)
 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION- TECNALIA (SPAIN)
 FRAUNHOFER IFAM AND IBP (GERMANY)
 KYOCERA UNIMERCO TOOLING (DENMARK)
 AMES (SPAIN)
 SWEREA-IVF (SWEDEN)
 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD (FINLAND)
 BEKAERT (BELGIUM)
 EUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIATION-EPMA (BELGIUM)
 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY - EADS (FRANCE)
Από Ελλάδα
 IΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ EΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 ΠΑΝΕΠΙΠΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
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ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.
NORDIA-MARMOLINE Α.Ε.
NANOPHOS Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (EΑΒ Α.Ε)
IMERYS (S&B)

Συμμετοχή σε διεθνή Δίκτυα
Η ΕΒΕΤΑΜ συμμετέχει ως μέλος σε σημαντικούς διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα προωθώντας τη
συνεργασία και τις υπηρεσίες της στις περιοχές της τεχνολογικής της δραστηριότητας:


ΕΕΝ-Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr)
Η ΕΒΕΤΑΜ ως μέλος της κοινοπραξίας ΕΕΝ δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και
δικτύωσης με σκοπό την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς
τους με προσφορά, αναζήτηση και παρακολούθηση τεχνολογιών κ.ά.



ΙQNet - The International Certification Network (www.iqnet-certification.com)
Το IQNet είναι το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο των οργανισμών πιστοποίησης, με πολυάριθμους συνεργάτες σε
όλο τον κόσμο. Μέσω της συμμετοχής της εταιρείας στο δίκτυο αυτό ανοίγονται νέες ευκαιρίες για την ΕΒΕΤΑΜ
και τους πελάτες της μέσω και της διεθνούς αναγνώρισης αλλά και μέσω του IQNet certificate και IQNet mark,
ενισχύοντας έτσι τις ευκαιρίες στην τοπική και διεθνή αγορά.



TEXTRANET-European Network of Textile Research Organizations (www.textranet.net)
Πρόκειται για το Δίκτυο των Τεχνολογικών Κέντρων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την καινοτομία
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 οργανώθηκε από την
ΕΒΕΤΑΜ συνάντηση των μελών του δικτύου TEXTRANET, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη
Θεσσαλονίκη.



OEKO-TEX Association - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology
(www.oeko-tex.com)
H EBETAM είναι o μοναδικός ελληνικός φορέας που είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Oeko-Tex για την
οικολογική πιστοποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.



ENEC-CCA/ECS – European Certification System (www.eepca.org)
H EBETAM είναι μέλος του ECS με δυνατότητα απόδοσης του σήματος ENEC για ηλεκτροτεχνικά προϊόντα, ενώ
έχει αιτηθεί τη συμμετοχή της στο σχήμα HAR για την πιστοποίηση ηλεκτρικών καλωδίων χαμηλής τάσης.



SOLAR KEY MARK Network (www.estif.org)
Είναι το δίκτυο γύρω από το Solar Keymark για Ηλιακούς συλλέκτες και εργοστασιακά Ηλιακά συστήματα,
αποτελούμενο από φορείς Πιστοποίησης και εργαστήρια ελέγχου αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας.
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2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία του νόμου 3429/2005 του άρθρου 12 βάσει του οποίου η εταιρεία μας
υποχρεούται να εφαρμόσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ).
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει
τροποποιηθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της Εταιρείας (going concern). Η ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση
κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση
υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσεως 2015, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014
που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ., καθότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωμένη
ενημέρωση στον αναγνώστη. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και οι αναφορές που τις
συνοδεύουν, ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται
σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Η
Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν αλλάξουν τα γεγονότα ή οι υποθέσεις που αφορούν σε μελλοντικά γεγονότα σαν
αποτέλεσμα νεότερης πληροφόρησης περί αυτών των μελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας.

2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες
(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία
όπου έχουν εφαρμογή στα λογιστικά της δεδομένα.
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όπου έχουν εφαρμογή στα λογιστικά της δεδομένα τα ακόλουθα νέα πρότυπα,
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες για πρώτη φορά την οικονομική περίοδο που ξεκίνησε τη 1 η Ιανουαρίου
2015.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2015).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
- ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην
λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας
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- ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα
χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ('portfolio exception') έχει εφαρμογή σε όλα τα
συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ
39/ΔΠΧΑ 9.
- ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το
ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.

(β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από
την Εταιρεία.
Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για
τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1ηιανουαρίου 2015. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
της εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Επί του
παρόντος η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
- ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της
'προϋπόθεσης κατοχύρωσης' και ορίζει διακριτά τον όρο απόδοσης και τον 'όρο υπηρεσίας'.
- ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο
πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο
της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ΔΛ Π 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει
πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής
θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
- ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον
αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
- ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της
επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
- ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν
προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής
- ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως
συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή
στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
-ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε
εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την
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λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού τω/ ετών που παρέχεται η εργασία, για
παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η υιοθέτηση της
συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην Εταιρεία.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1ηιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από
«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο
σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
- ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες
προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7
«Γνωστοποιήσεις - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για
όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛ Π 34.
- ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο
προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το
νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται ο υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
- ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που
γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1ηιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της
εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία 'επιχείρηση'.
-ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνηση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η
χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός
περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της
ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
-ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να
χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των
ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
-ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) "Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την
υποχρέωση ενοποίησης" (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1ηιανουαρίου
2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών
τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) "Γνωστοποιήσεις" (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1ηιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της
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σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
-ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα
ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών.
Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα γ α να προσδιορίσει την επιμέτρηση των
εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο
ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις
ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1ηιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39
που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το
οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9
"Λογιστική Αντιστάθμισης" καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί
νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1ιανουαρίου
2019). Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία
των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το Δ Π Χ Α 16 ενσωματώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε
τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιθείσες ζημιές»
(εφαρμόζεται στις ετήσιές λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.3 Ενσώματα πάγια
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια.
Τα οικόπεδα και οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή. Οι
κτιριακές εγκαταστάσεις στην συνέχεια αποτιμώνται στην εύλογη αξία μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις μείον
σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις
μείον τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για
την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των
ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και το
κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα,
όταν γίνονται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την
σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτιριακές εγκαταστάσεις

40 - 70

χρόνια

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός

15 - 50

χρόνια

Μεταφορικά μέσα

5 - 15

χρόνια

Μηχανογραφικός εξοπλισμός

3-5

χρόνια

Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.

2.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις μείον σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.

2.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις
ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας
μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως
έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
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2.6 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού (ετήσιου). Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο
κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης
των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου
συντρέχει περίπτωση.

2.7 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία,
αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (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 ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.

2.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.

2.9 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία
που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με
την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν
από την μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με
την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται
αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος
ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν
συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.

2.11 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση
της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
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2.12 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το
χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημίες που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους
καθώς και οι φορολογικές πιστώσεις στην εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνεται κατά την
έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την
αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απίτησης.

2.13 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα
καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με βάση το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στους
εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των
εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών
καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες
υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές.
Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες
καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό
χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το
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οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ
άλλων:
1. την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση
τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,
2. τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα
αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της
παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών ,
3. την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερη εκ των
ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθωση ή η τερματική παροχή,
4. λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας.

2.14 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα γεγονότων
του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της
υποχρέωσης.

2.15 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά
από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
(γ) Έσοδα από δικαιώματα.
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάσει του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών συμβάσεων.

2.16 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η
διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.17 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου-Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν υπόκειται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο λόγω της μεγάλης διασποράς των πωλήσεων.
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.

2.18 Kρατικές Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται
στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι
λήψης της θα τηρηθούν.
Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων περιουσιακών
στοιχείων.

3.Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Κτίρια & Μηχανήματα &
Γήπεδα -

Κτιριακές

μηχ/κος

Μεταφορικά Έπιπλα & λοιπός

Οικόπεδα

Εγκ/σεις

εξοπλισμός

Μέσα

1.502.985,60

6.308.935,56

6.321.829,35

55.084,31

0

-2.099.284,36

-5.922.194,03

-34.990,60

-5.016.988,43

-13.073.457,42

1.502.985,60

4.209.651,20

399.635,32

20.093,71

244.047,12

6.376.412,95

1.502.985,60

4.209.651,20

399.635,32

20.093,71

244.047,12

6.376.412,95

0

0

57.807,72

0

13.799,43

71.607,15

Εξοπλισμός

Σύνολο

01.01.2014
Κόστος ή εκτίμηση
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

5.261.035,55 19.449.870,37

01.01 – 31.12.2014
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αναπροσαρμογή παγίων

-200.745,60

-18.624,39

0

0

0

-219.369,99

Αποσβέσεις περιόδου

0

-103.986,81

-24.391,97

-5.508,45

-53.892,39

-187.779,62

Μειώσεις αποσβέσεων

0

0

0

0

0

0

Αναποσβ. αξία 31.12.2014 1.302.240,00

4.087.040,00

433.051,07

14.585,26

203.954,16

6.040.870,49

31.12.2014
Κόστος ή εκτίμηση
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

1.302.240,00

6.308.935,56

6.379.637,07

55.084,31

5.274.834,98

19.320.731,92

0

-2.221.895,56

-5.946.586,00

-40.499,05

-5.070.880,82

-13.279.861,43

1.302.240,00

4.087.040,00

433.051,07

14.585,26

203.954,16

6.040.870,49

1.302.240,00

4.087.040,00

433.051,07

14.585,26

203.954,16

6.040.870,49

0

0

105.243,79

0

25.778,58

131.022,37

-88.240,00

-18.081,93

0

0

0

-106.321,93

01.01 – 31.12.2015
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αναπροσαρμογή παγίων
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Αποσβέσεις περιόδου

0

-100.958,07

-27.295,46

-5.504,36

-56.555,46

-190.313,35

Μειώσεις αποσβέσεων

0

0

0

0

0

0

Αναποσβ. αξία 31.12.2015 1.214.000,00

3.968.000,00

510.999,40

9.080,90

173.177,28

5.875.257,58



Έχει εγραφεί Προσημείωση υποθήκης, δυνάμει της υπ’ αριθμό 490/10.05.2012 Απόφασης του Ειρηνοδικείου
Βόλου, για το ποσό 1.500.000,00 ευρώ (ημερομηνία εγγραφής 10.05.2012) υπέρ της <<Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ. ΠΕ.>> για τις κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 9.362,24 τμ επί
οικοπέδου συνολικού εμβαδού 31.511,80 τμ στην Α’ ΒΙ. ΠΕ. Βόλου.



Έχει υπογραφεί με την «ΕΥΑΤ Group ΜΟΝ ΕΠΕ.» από 01/01/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο δίνεται
η παραχώρηση χώρων κτιρίου έναντι αποζημίωσης χρήσης για το διάστημα 01/08/2013 έως 31/07/2016 και
προσδιορίζεται στο μηνιαίο αντίτιμο των 259,30 πλέον ΦΠΑ.



Η Εταιρεία αναπροσάρμοσε την αξία της γής, των οικοπέδων και των κτιρίων στην εύλογη τους αξία
(τρέχουσα αξία αγοράς) την 31.12.2013 μετά από εκτίμηση ορκωτών εκτιμητών, καθώς επίσης και
αντίστοιχα την 31.12.2014 και 31.12.2015.

4. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
Προγράμματα
01.01.2014
Κόστος ή εκτίμηση
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

271.503,08
-269.958,03
1.545,05

01.01 – 31.12.2014
Υπόλοιπο έναρξης

1.545,05

Προσθήκες

1.792,00

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
Αναποσβ. αξία 31.12.2014

-2.645,94
0,00
691,11

31.12.2014
Κόστος ή εκτίμηση
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

273.295,08
-272.603,97
691,11

01.01 – 31.12.2015
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις

691,11
42.158,70
0,00
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Αποσβέσεις περιόδου

-3.658,74

Μειώσεις αποσβέσεων

0,00

Αναποσβ. αξία 31.12.2015

39.191,07

5. Αποθέματα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες

31/12/15

31/12/14

44.433,62

0,00

62,00

30,00

44.495,62

30,00

Είδη Συσκευασίας
Σύνολο

6.Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
31/12/15

31/12/14

2.452.456,62

2.767.198,45

Πρόβλεψη επισφαλών Απαιτήσεων

(1.445.799,52)

(1.445.799,52)

Σύνολο

1.006.657,10

1.321.398,93

Απαιτήσεις από Πελάτες

Η εύλογη αξία των εμπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες.
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες
κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. Μέρος των απαιτήσεων από
εμπορικές δραστηριότητες είναι σε καθυστέρηση, λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση
της εταιρείας, καθώς και της ιδιαιτερότητας των πελατών αυτών. Η περίοδος της καθυστέρησης αυτής ορίζεται πέραν
του ενός έτους. Για τις απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει διακανονισμός για
τμηματικές καταβολές από τους πελάτες και επίσης έχουν ασκηθεί όλες οι αναγκαίες νομικές ενέργειες για την
είσπραξη αυτών των απαιτήσεων. Εκτίμηση της Διοίκησης, καθώς και των νομικών συμβούλων της σήμερα είναι ότι
θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές.

7. Λοιπές απαιτήσεις
31/12/15
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣ.ΠΡΟΚΑΤ.&ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΙ-Λ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

4.253,22
14.600,16
51.166,92
240.198,54
13.226,44
-533,50
-6.419,71
590,72
11.731,70

31/12/14
8.391,99
57.922,45
25.753,01
285.988,67
13.226,44
-622,99
32.124,30
590,72
1.195,70
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ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Σύνολο

20.314,78
610,68
349.739,95

16.297,68
610,68
441.478,65

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
31/12/15

31/12/14

13.874,40

14.060,45

1.061.979,09

649.872,68

3.554,98

3.554,98

1.079.408,47

667.488,11

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.
Σύνολο

9. Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Αριθμός

Κοινές

μετοχών

μετοχές

Υπέρ το
Εκδοθέν

άρτιο

Ίδιες

κεφάλαιο
η

Σύνολο

μετοχές

1 Ιανουαρίου 2014

43.204

43.204

4.320.400,00

1.950.371,89

-

6.270.771,89

31η Δεκεμβρίου 2014

43.204

43.204

4.320.400,00

1.950.371,89

-

6.270.771,89

1 Ιανουαρίου 2015

43.204

43.204

4.320.400,00

1.950.371,89

-

6.270.771,89

31η Δεκεμβρίου 2015

43.204

43.204

4.320.400,00

1.950.371,89

-

6.270.771,89

η

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών σήμερα είναι 43.204 μετοχές, με ονομαστική αξία Ευρώ 100,00 ανά
μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.

10. Αποθεματικά
Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικά ειδικών διατάξεων και Νόμων
Αφορολόγητα Αποθεματικά
Αποθεματικό Αναλογιστικής Μελέτης παροχων

31/12/15

31/12/14

88.910,29

88.910,29

269.902,05

269.902,05

0,00

101.617,03

-228.661,85

-219.420,52

130.150,49

241.008,85

προσωπικου
Σύνολο

(α) Τακτικό αποθεματικό
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και
45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό
να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού
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κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Αφορολόγητα αποθεματικά
Τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Τα ανωτέρω
αποθεματικά φορολογήθηκαν με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του Ν 4172/2013 και μεταφέρθηκαν στα
Αποτελέσματα εις νέον.
(γ) Αποθεματικά ειδικών διατάξεων και Νόμων
Τα ειδικά και έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν α) ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με
αποφάσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθούν για
οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και β) ποσά αποθεματικών τα
οποία έχουν σχηματιστεί βάσει διατάξεων Αναπτυξιακών Νόμων.

11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η υποχρέωση της εταιρίας προς τους εργαζόμενους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της
προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράτε και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων από 01.01.2014 έως 31.12.2015 είχε ως εξής:
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2014
Παροχές πληρωθείσες στην περίοδο 01.01.-31.12.2014

169.216,40
-28.306,69

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

15.466,88

Αναλογιστικό κέρδος/ζημία στην υποχρέωση

21.929,62

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2014

178.306,21

Παροχές πληρωθείσες στην περίοδο 01.01.-31.12.2015

-2.800,00

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

11.022,84

Αναλογιστικό κέρδος/ζημία στην υποχρέωση

13.015,96

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2015

199.545,01

Η υποχρέωση για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα
με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη η οποία υπολογίστηκε με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015. Για
τους υπολογισμούς της μελέτης έγιναν οι παρακάτω αναλογιστικές παραδοχές:
α. Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού: 1%
β. Αύξηση Ετήσιου Μισθολογίου: 0,7%
γ. Προεξοφλητικό επιτόκιο: Σύμφωνα με τις οδηγίες IAS 19, τo προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό
παρουσών αξιών, και την επένδυση των αποθεματικών πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τη σύνεση. Στην
περίπτωσή μας, το επιτόκιο αυτό ορίσθηκε σε 2,3%, σε ονομαστικές τιμές.
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δ. Κινητικότητα Προσωπικού: Υποθέσαμε ότι δεν θα συμβούν απολύσεις και όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν την
αποζημίωση κατά την συνταξιοδότησή των.
ε. Προϋποθέσεις και όριο ηλικίας : Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας ασφάλισης κάθε
εργαζόμενου.
ζ. Ύψος αποζημίωσης: Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20 και του Ν.4093/2012.

12. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν
υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ
ΣΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2014 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΣΗΣ
256.353
29.579
29.579
6.563
6.916
3.775
3.142
54.762
-19.699
-19.699
317.678
16.797
3.775
13.023
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ
ΣΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31/12/2014 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΣΗΣ
-983.643
-64.274
-114.849
50.575
-385.873
-28.373
-28.373
-42.577
-4.913
-4.913
-1.412.093
-97.560
-114.849
17.289
-1.094.415
-80.763
-111.075
30.312

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

31/12/2015
285.933
13.479
35.063
334.475

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

31/12/2015
-1.047.917
-414.246
-47.490
-1.509.653
-1.175.177

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
Α ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ
ΣΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΣΗΣ
31/12/2014 31/12/2013 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

256.353
6.563
54.762
317.678

276.272
4.199
79.383
359.854

-19.918
2.363
-24.621
-42.176

5.702
5.702

-19.918
-3.338
-24.621
-47.878

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
Α ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ
ΣΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΣΗΣ
31/12/2014 31/12/2013 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

-983.643
-385.873
0
-42.577
-1.412.093
-1.094.415

-1.046.621
-405.766
-4.098
-64.472
-1.520.956
-1.161.102

62.978
19.893
4.098
21.895
108.863
66.687

57.036

57.036
62.738

5.942
19.893
4.098
21.895
51.827
3.949

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών διαφορών με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση κατά την οποία η απαίτηση θα
πραγματοποιηθεί ή η υποχρεώση θα τακτοποιηθεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς
νόμους που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τις υφιστάμενες κατά την
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31/12/2015 και κατά την 31/12/2014 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε
αναβαλλόμενος φόρος με συντελεστές 29% και 26% αντίστοιχα. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται
αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το
έτος στο οποίο προέκυψαν.

13. Λοιπές Προβλέψεις
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Σύνολο

31/12/15

31/12/14

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Την 31.12.2012 σχηματίστηκε πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις ποσού 50.000,00 Ευρώ. Η
χρησιμοποίηση της αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 5 έτη.

14. Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές
31/12/15

31/12/14

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

153.165,44

170.432,99

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

29.262,35

31.837,06

-379,76

-254,17

21.466,83

21.335,71

10.780,40

2.331,34

214.295,26

225.682,93

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ν.Π.Δ.Δ.&ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)
Σύνολο

Η ληκτότητα των προμηθευτών και των επιταγών πληρωτέων, δεν ξεπερνά τις 90 ημέρες.

15. Δάνεια Τραπεζών(Βραχυπρόθεσμα)

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

31/12/15

31/12/14

558.622,66

528.760,72

558.622,66

528.760,72

Όλα τα δάνεια της εταιρείας είναι σε ευρώ. Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές αξίες,
με δεδομένο ότι τα δάνεια αυτά είναι μεταβλητού επιτοκίου.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας την 31.12.2015 αναλύονται ανά τράπεζα στο κάτωθι πίνακα.
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
8,10%

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2015

123.541,86
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΕΜΠΜΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4,41%

132.171,05

9,00%

282.702,99

9,00%

20.206,76
558.622,49

16. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
31/12/15

31/12/14

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

68.171,73

104.078,80

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

43.608,31

27.379,59

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

39.345,74

41.987,81

0,00

94.028,74

16.748,22

18.540,20

0,00

10,51

167.874,00

286.025,65

ΛΟΓ.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΛ.ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Σύνολο

17. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
31/12/15

31/12/14

5.656,78

938,07

0,00

21.216,14

33.344,78

80.000,25

797.595,16

548.652,92

54.649,09

38.644,14

-32,72

-32,72

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

27.912,38

28.433,49

ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

12.748,96

13.285,63

0,00

134.078,67

180.229,84

137.625,78

58.093,86

66,53

4.214,86

4.357,66

1.174.412,99

1.007.266,56

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡ.ΣΕ Ξ.Ν

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Σύνολο
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18. Πωλήσεις
01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

3.961,60

4.292,36

3.321.599,55

3.736.118,19

426.924,92

63.503,45

3.752.486,07

3.803.914,00

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

680.427,23

619.349,45

3.149,19

5.579,09

1.901,00

1.801,00

Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

45.779,68

116.568,68

Εσοδα προηγουμένων χρήσεων

17.159,50

280,14

748.416,60

743.578,36

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

1.306.498,91

1.269.860,72

99.834,72

96.699,25

305.548,37

314.450,77

Πωλήσεις αχρήστων υλικών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις υπηρεσιών μη
υποκείμενες σε Φ.Π.Α.
Σύνολο

19. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις
Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε
τρίτους
Ιδιοκατανάλωση-αυτοπαράδοση
υπηρεσιών

Σύνολο

20. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα
προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρ.
Έμμισθου προωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

28.306,69
2.800,00
1.714.682,00

1.709.317,43

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης 2015 ήταν 57 άτομα ενώ στο τέλος
της προηγούμενης χρήσης 2014 ήταν 58 άτομα.
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21. Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

1.365.421,96

1.180.900,72

453.941,06

459.994,95

1.819.363,02

1.640.895,67

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

91.676,22

92.669,25

572.367,97

631.208,06

8.222,84

-12.839,81

28.721,12

140.743,10

700.988,15

851.780,60

Παροχές τρίτων
Σύνολο

22. Λοιπά Έξοδα

Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
Σύνολο

23 Αποσβέσεις
01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

190.313,35

187.779,62

3.658,74

2.645,94

193.972,09

190.425,56

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Σύνολο

24. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

Χρεωστικοί τόκοι από Δάνεια τραπεζών
Μείον: Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

70.391,23

68.596,18

-586,78

-12.076,16

69.804,45

56.520,02

25. Φόρος εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

-47.988,42

-72.403,06

30.311,82

3.949,35
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-17.676,60

-68.453,71

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικώς μέχρι και την χρήση 2009. Επίσης η εταιρεία σε συνέχεια του
ειδικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2012,2013 και 2014 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους
ελεγκτές σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, για την εταιρεία εκδόθηκαν αντίστοιχα
φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση 2015 ήδη διενεργείται ο
φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το αρ. 65Α ν. 4174/2013, για την
έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 2015.
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

26. Κέρδη κατά μετοχή

Καθαρά κέρδη(ζημίες) περιόδου
Σταθμισμένος

μέσος

αριθμός

μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή /(ζημία)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
Σταθμισμένος

μέσος

αριθμός

μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή /(ζημία)

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

-15.583,64

30.099,37

43.204

43.204

-0,3607

0,6967

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

-245.996,10

-148.462,34

43.204

43.204

-5,6938

-3,4362

Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών
μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την
επιχείρηση.

27. Ενδεχόμενα
Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις
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ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται να προκύψουν ουσιώδεις και σημαντικές επιβαρύνσεις, μετά την
ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

28. Δεσμεύσεις
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την 31-12-2015.

29. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη έννοια του Δ.Λ.Π 24 έχουν ως εξής:
i) Παροχές προς την Διοίκηση και στελέχη της εταιρείας και υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν
προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

01/01/15

01/01/14

31/12/15

31/12/14

86,000,00

20.013,84

0,00

0,00

4.572,40

8.755,66

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, με άλλα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτές ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 24.

30. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού 31-Δεκεμβρίου-2015
γεγονότα, που να αφορούν την εταιρεία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ).
Βόλος 31 Μαίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
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