
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». 
 
Την 22/09/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, το διακριτικό 
τίτλο ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ  και αριθμό ΓΕΜΗ 774001000: 
 
Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1185985 οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση οικονομικές 
καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2016 έως 
31/12/2016. 
Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1185986 η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την 
οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017: 
Τακτικοί Ελεγκτές: 

• ΧΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1899. 
Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 

• ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό μητρώου  ΕΛΤΕ 2662. 
 
 Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας  (Αρ. Πρωτ.: 19281 / 
19/09/2017). 

 
 

 
H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx  

 
 

Kοινοποίηση:  
1. ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/νση: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 76, Τ.Κ.: 10433, ΑΘΗΝΑ 
 
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας 

Δ/νση Ανάπτυξης 
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα 
 

 

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Αθήνα,25/09/2017 
Αριθ.Πρωτ.:950405 
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Χρήσεως 2016 
 
 

1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας  «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 
 
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωµατωθεί 
στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ Β/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Βάση για Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα:  
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν 
2190/1920 και ΕΓΛΣ), η Εταιρεία δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 
€13.800 περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά το ποσό αυτό, και τα ίδια κεφάλαια 
και τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 
2) Στον λογαριασµό των απαιτήσεων «Απαιτήσεις από πελάτες», περιλαµβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση 
απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 74.000 περίπου. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει ανάλογη ισόποση πρόβλεψη 
µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά το ποσό αυτό, και τα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 
3) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας των χρήσεων 2010 έως και 2015 δεν έχουν εξετασθεί από τις 
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά 
τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 
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προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων  που µνηµονεύονται  στην παράγραφο ‘Βάση για 
Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, και τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Αναφορά ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου5 του άρθρου2 του Ν 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
α) Κατά την γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε 
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, της χρήσης που έληξε την 31.12.2016. 
β) Με βάσει την γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2017 
 
 
Νικόλαος Χούντας 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 18391 
 
ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 
Πιερίας 1Α – 144 51 Μεταµόρφωση 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 149 
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31-∆εκ-2016 31-∆εκ-2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα 6.1 111.298,15 118.453,34
Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 0,03 0,03
Λοιπός εξοπλισµός 6.1 17.260,86 22.651,87
Σύνολο 128.559,04 141.105,24
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.2 39.432,34 46.421,35
Σύνολο 39.432,34 46.421,35

Προκαταβ. και µη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή 6.3 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.557,63 9.357,63
Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00
Σύνολο 8.557,63 9.357,63
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 176.549,01 196.884,22
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις 7.2.2 181.068,47 135.076,47
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 1.116.730,75 120.000,00
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 691.940,05 696.738,18
Προπληρωµένα έξοδα 5.250,00 0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.2.4 645.989,27 3.519.722,43
Σύνολο 2.640.978,54 4.471.537,08
Σύνολο κυκλοφορούντων 2.640.978,54 4.471.537,08
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.817.527,55 4.668.421,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταβληµένα κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 8. 102.550,00 102.550,00
Σύνολο 102.550,00 102.550,00
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 8. 189.851,71 56.655,83
Αποτελέσµατα εις νέο 8. 1.795.452,32 2.761.367,09
Σύνολο 1.985.304,03 2.818.022,92
Σύνολο καθαρής θέσης 2.087.854,03 2.920.572,92
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0,05 740,31
Εµπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 92.438,75 169.449,13
Φόρος εισοδήµατος 81.996,63 1.095.501,59
Λοιποί φόροι και τέλη 22.618,25 456.319,66
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 7.451,52 23.350,89
Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 525.168,32 2.486,80
Σύνολο 729.673,52 1.747.848,38
Σύνολο υποχρεώσεων 729.673,52 1.747.848,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.817.527,55 4.668.421,30

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ∆εκεµβρίου 2016  (Ποσά εκφρασµένα σε €)
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
Ποσά σε €

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Σηµείωση

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11. 844.707,81 4.907.678,67
Κόστος πωλήσεων 11. 0,00 0,00
Μικτό αποτέλεσµα 844.707,81 4.907.678,67
Λοιπά συνήθη έσοδα 600,00 600,00
Σύνολο 845.307,81 4.908.278,67
Έξοδα διοίκησης 11. -604.579,14 -1.130.408,27
Έξοδα διάθεσης 11. 0,00 0,00
Λοιπά έξοδα και ζηµιές 0,00 -3.497,01
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφ. στοιχείων 0,00 0,00
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 0,00 15,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη 699,97 0,00
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 241.428,64 3.774.388,39
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 12.722,83 125,36
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11. -4.873,73 -14.094,39
Αποτέλεσµα προ φόρων 249.277,74 3.760.419,36
Φόροι εισοδήµατος -81.996,63 -1.096.501,59
Αναβαλλόµενος φόρος 0,00 0,00
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 167.281,11 2.663.917,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (Ποσά εκφρασµένα σε €)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

 

Κεφάλαιο

∆ιαφορές 
εύλογης 
αξίας

Αποθεµατικά 
νόµων και 
κατ/κού

Αφορολόγητ

α 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέο

Σύνολικά ίδια 
κεφάλαια

Υπόλοιπο 31/12/2013 102.550,00 0,00 20.079,01 0,00 97.397,32 220.026,33

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 
και διόρθωση λαθών 0,00 0,00

Υπόλοιπο 01.01.2014 102.550,00 0,00 20.079,01 0,00 97.397,32 220.026,33

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές µεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιανοµές στους φορείς 0,00 0,00

Αποτελέσµατα περιόδου 36.576,82 52,00 36.628,82

Υπόλοιπο 31.12.2014 102.550,00 0,00 56.655,83 0,00 97.449,32 256.655,15

Υπόλοιπο 01.01.2015 102.550,00 0,00 56.655,83 0,00 97.449,32 256.655,15
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές µεταφορές 0,00 0,00 0,00

∆ιανοµές µερισµάτων 0,00 0,00

Αποτελέσµατα περιόδου 2.663.917,77 2.663.917,77

Υπόλοιπο 31.12.2015 102.550,00 0,00 56.655,83 0,00 2.761.367,09 2.920.572,92

Υπόλοιπο 01.01.2016 102.550,00 0,00 56.655,83 0,00 2.761.367,09 2.920.572,92
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές µεταφορές 133.195,88 -133.195,88 0,00

∆ιανοµές µερισµάτων -1.000.000,00 -1.000.000,00

Αποτελέσµατα περιόδου 167.281,11 167.281,11

Υπόλοιπο 31.12.2016 102.550,00 0,00 189.851,71 0,00 1.795.452,32 2.087.854,03
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) 

επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία  
α) Επωνυµία: ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία.  
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016  
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: 3ης Σεπτεµβρίου 76, 104 34 Αθήνα.  
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 24781/00/Β/91/0448., Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 7740010000.  
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία “µικρή” οντότητα.  
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία 
µε τον Ν 4308/2014.  
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 
νόµισµα της Εταιρείας.  
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας  
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.  
 
3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι  
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα 
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε 
λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, 
µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται 
σε συνεχή βάση.  
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις 
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας 
εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της.  
 
3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι  
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου. 
 
3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
α) Αρχική καταχώριση  
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόµενη χρήση.  
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών, 
περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 
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άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και 
µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα 
ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος 
των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων 
υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό.  
 
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση  
 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 
περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).  
 
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:  
� Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.  

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 8-10 έτη.  

� Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6,25- 10 έτη.  

� Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33-10 έτη.  

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 5-10 έτη.  

� Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών 5 έτη.  
 
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 
ανακτήσιµη αξία του.  
 
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση 
αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες 
υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το 
µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας 
χρήσεως αυτών.  
 
Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού 6%, το οποίο 
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  
 
γ) ∆ιαγραφή  
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους. 
 
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά 
προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.  
 
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της 
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διάρκειας της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της 
αξίας τους.  
 
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς 
λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας 
τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν 
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  
 
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται 
βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  
 
Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης 
ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.  
 
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  
 
3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
3.1.3.1. Συµµετοχές  
 
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην 
είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η 
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη 
πενταετία και της υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.  
 
3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
α) Αρχική καταχώριση  
 
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των 
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που 
διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.  
 
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση  
 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο 
είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε 
τη σταθερή µέθοδο).  
 
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η 
οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.  
 
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
είναι το µεγαλύτερο από:  
� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.  
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� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.  
 
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της 
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές 
καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
 
γ) ∆ιαγραφή  
 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.  
 
3.1.4. Φόροι εισοδήµατος  
 
3.1.4.1. Τρέχων φόρος  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:  
� Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας.  
� Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  
 
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, 
κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.  
 
3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι  
 
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  
 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.  
 
3.1.5. Αποθέµατα  
 
Η εταιρεία δεν έχει αποθέµατα καθώς το αντικείµενο της είναι η παροχή µελετητικών υπηρεσιών 
 
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και 
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της 
αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών 
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 
εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.  
 
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, 
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.  
 
3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  
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α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση  
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες 
αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή 
µέθοδο). Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την 
ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές 
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
 
β) ∆ιαγραφή  
 
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  
 
3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  
 
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση  
 
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν 
είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  
 
β) ∆ιαγραφή  
 
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  
 
3.1.9. Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού 
που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα 
προκύπτοντα από την νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις  
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως 
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 
λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.  
 
3.1.11. Έσοδα και έξοδα  
 
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  
Ειδικότερα:  
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� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 
κυριότητά τους.  

� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.  

� Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.  

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

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

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

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

� Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.  
 
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως  
 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.  
 
3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν 
ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της 
Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
 
3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού  
 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις 
σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
 
3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές  
 
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.  
 
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση 
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων  
 
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων  
 



ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ – 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2016                                            Σελίδα 14 από 23 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις 
της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.  
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 
 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων  
 
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 
µεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.  
 
3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων  
 
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας 
περιόδου.  
Στην παρούσα περίοδο 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.  
 
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  
 
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.  
 
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισµού  
 
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισµού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Κτίρια Μηχανήµατα 

& 

Μηχαν/κός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Λοιπός 

Εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος η εύλογη αξία

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 182.858,58 2.904,41 59.179,21 140.273,39 385.215,59

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 2.239,67 2.239,67

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποµείωση αποτίµησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 182.858,58 2.904,41 59.179,21 142.513,06 387.455,26

Συσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 57.250,04 2.904,38 35.691,95 133.225,54 229.071,91

Αποσβέσεις χρήσεως 7.155,20 0,00 5.917,92 4.204,99 17.278,11

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 64.405,24 2.904,38 41.609,87 137.430,53 246.350,02

Αναπ/στη αξία 31.12.2015 118.453,34 0,03 17.569,34 5.082,53 141.105,24

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 182.858,58 2.904,41 59.179,21 142.513,06 387.455,26

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 4.112,72 4.112,72

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -1.305,00 -1.305,00

Αποµείωση αποτίµησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 182.858,58 2.904,41 59.179,21 145.320,78 390.262,98

Συσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 64.405,24 2.904,38 41.609,87 137.430,53 246.350,02

Αποσβέσεις χρήσεως 7.155,20 0,00 5.917,92 3.248,53 16.321,65

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 -967,72 -967,72

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 71.560,44 2.904,38 47.527,79 139.711,34 261.703,95

Αναπ/στη αξία 31.12.2016 111.298,14 0,03 11.651,42 5.609,44 128.559,03  
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Λοιπά αυλα 

στοιχεία

Σύνολο

Κόστος η εύλογη αξία

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 136.142,31 0,00 136.142,31

Προσθήκες 4.500,00 0,00 4.500,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00

Αποµείωση αποτίµησης 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 140.642,31 0,00 140.642,31

Συσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 87.456,96 0,00 87.456,96

Αποσβέσεις χρήσεως 6.764,00 0,00 6.764,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 94.220,96 0,00 94.220,96

Αναπ/στη αξία 31.12.2015 46.421,35 0,00 46.421,35

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 140.642,31 0,00 140.642,31

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00

Αποµείωση αποτίµησης 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 140.642,31 0,00 140.642,31

Συσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 94.220,96 0,00 94.220,96

Αποσβέσεις χρήσεως 6.989,00 0,00 6.989,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 101.209,96 0,00 101.209,96

Αναπ/στη αξία 31.12.2016 39.432,35 0,00 39.432,35  
 
 
 
 
6.3. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 

∆οσµένες 

εγγυήσεις

Σύνολο

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 9.357,63 9.357,63

Προσθήκες 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 9.357,63 9.357,63

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 9.357,63 9.357,63

Προσθήκες 0,00 0,00

Μειώσεις -800,00 -800,00

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 8.557,63 8.557,63  
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7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
7.1 Αποτίµηση στην εύλογη αξία  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία.  
 
7.2 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως  
 
7.2.1 Συµµετοχές  
 
Η εταιρεία δεν συµµετέχει σε ‘άλλες εταιρείες. 
 
7.2.3 Εµπορικές απαιτήσεις  
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Εµπορικές Απαιτήσεις Πελάτες 181.068,47 135.076,47
Επιταγές εισπρακτέες 0,00 0,00
Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 181.068,47 135.076,47  
 
7.2.4 Λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 1.090.045,59 0,00
Λοιποί παρακρατηµένοι φόροι εισοδήµατος 5.872,00 0,00
ΦΠΑ εισπρακτέος 20.813,16 0,00
Απαιτήσεις από µετόχους εναντι µερισµάτων 0,00 120.000,00
Σύνολο Λοιπών απαιτήσεων 1.116.730,75 120.000,00  
 
 
7.2.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Ταµείο 41.927,65 1.781,74
Καταθέσεις όψεως σε € 604.060,16 2.517.939,24
Καταθέσεις προθεσµίας σε € 0,00 1.000.000,00
Καταθέσεις δεσµευµένες σε € 1,46 1,45
Σύνολο 645.989,27 3.519.722,43  
 
Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόµενης χρήσεως είναι 
κατατεθειµένα σε ελληνικές τράπεζες.  
 
 
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ 
(102.550,00 €) διαιρεµένο σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €) η κάθε µία.  
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Το τακτικό αποθεµατικό ποσό  € 189.851,71  σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
κ.ν. 2190/1920.  
 
 
9. Προβλέψεις 
 
9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία  
 
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα από την 
νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία  της αποχώρησης.  
 
Η εταιρεία κατά πάγια τακτική δεν υπολογίζει πρόβλεψη κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η 
υποχρέωση για παροχές σε εργαζοµένους λόγω συνταξιοδότησης στις 31.12.2016  εκτιµάται σε ποσό € 
13.782. 
 
9.2 Λοιπές προβλέψεις  
 
∆εν σχηµατίστηκαν λοιπές προβλέψεις.  
 
 
10. Υποχρεώσεις  
 
10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 
10.1.1 ∆άνεια  
 
α) Εξασφαλίσεις δανείων  
 
∆εν υπάρχουν δάνεια και δεν έχουν δοθεί εξασφαλίσεις για δάνεια 
 
10.1.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
 
∆εν υπάρχουν.  
 
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  
 
∆εν υπάρχουν ως στοιχείο του παθητικού.  
 
10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 
10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις  
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Προµηθευτές εσωτερικού 92.438,75 157.537,83
Επιταγές & γραµµάτια πληρωτέα 0,00 11.911,30

Σύνολο 92.438,75 169.449,13  
 
 
10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις  
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Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Μερίσµατα πληρωτέα 524.740,00 0,00
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 113,58 0,00
Λοιποί Πιστωτές 314,74 2.486,80

Σύνολο 525.168,32 2.486,80  
 
 
11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας  
 
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2015 31.12.2014
Πωλήσεις υπηρεσιών 844.797,81 4.907.678,67

Λοιπά έσοδα 600,00 600,00

Σύνολο εσόδων 845.397,81 4.908.278,67  
 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Αµοιβές & εξοδα προσωπικού 226.349,46 411.076,94
Αµοιβές & εξοδα τρίτων 234.808,82 560.028,42
Παροχές τρίτων 64.719,20 41.435,75
Φόροι τέλη 9.534,37 20.966,07
∆ιάφορα έξοδα 40.461,26 69.597,16
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 4.873,73 14.094,39
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 23.907,90 24.042,11
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 4.798,13 6.758,83
Εξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο εξόδων 609.452,87 1.147.999,67  
 
Εµφάνιση των παραπάνω εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00
Εξοδα διοίκησης 604.579,14 1.130.408,27
Εξοδα ∆ιάθεσης 0,00 0,00
Τόκοι εσοδα -εξοδα 4.873,73 14.094,39
Λοιπά εξοδα 0,00 3.497,01
Σύνολο 609.452,87 1.147.999,67  
 
 
12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο  
 
∆εν συντρέχει η περίπτωση.  
 
 
13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων την διάθεση 
των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 
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Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016
Τακτικό αποθεµατικό 0,00
Μερίσµατα πληρωτέα 0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00
Σύνολο 0,00  
 
 
14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο  
 
Στην κλειόµενη περίοδο καταβλήθηκαν µερίσµατα ποσό € 1.000.000 (ποσό € 524.740 έχει πιστωθεί στις 
µερίδες των µετόχων και είναι προς καταβολή στις 31.12.2016), σύµφωνα µε την διανοµή των κερδών 
της χρήσης 2015 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30/09/2016.  
 
15. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου  
 
∆εν υπάρχουν. Η εταιρεία έχει κέρδη. 
 
16. Αναβαλλόµενοι φόροι  
 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 
 
17. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού  
 
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
∆ιοικητικό προσωπικό 13 19
Εργατοτεχνικό προσωπικό 0 0
Σύνολο 13 19  
 
Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Μισθοί και ηµεροµίσθια 124.397,91 308.174,25
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 31.092,81 76.027,09
Λοιπές παροχές και έξοδα 70.858,74 26.875,60
Σύνολο 226.349,46 411.076,94  
 
 
18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές  
 
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Πωλήσεις υπηρεσιών 844.797,81 4.907.678,67

Σύνολο 844.797,81 4.907.678,67  
 
 
Όλες οι υπηρεσίες αφορούν τεχνικές µελέτες στην Ελλάδα. 
 
19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων  
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∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
20. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων  
 
∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές.  
 
21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική  
 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική  
 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο  καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  
 
∆εν συντρέχει περίπτωση 
 
24. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων  
 
Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε µε τα κατωτέρω ποσά: 

Αµοιβές Κοινωνικές 
επιβαρύνσεις

∆εσµεύσεις για παροχές 
µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία

Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις ∆.Σ.

Στα µέλη του ∆Σ που ασκούν ∆ιευθυντικά 
καθήκοντα 70.858,74
Σε ∆ιευθυντικά στελέχη

Σύνολο 70.858,74 0,00 0,00  
 
25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη  
 
Η εταιρεία δεν έχει πραγµατοποιήσει  συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη και στο τέλος της χρήσεως και δεν 
έχει υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεµένα µέρη. 
 
26. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου  
 
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων.  
 
27. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας  
 
∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.  
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28. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 
εµφανίζονται στον ισολογισµό  
 
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 
 
∆εν υπάρχουν.  
 
β) Εγγυήσεις  
 
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Σηµειώνεται ότι ανάλογες 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των εκτελούµενων έργων έχουν χορηγηθεί από τους εργολάβους των έργων, 
όπου η εταιρεία λειτουργεί ως υπεργολάβος για τα αναληφθέντα έργα.  
 
γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2009. Οι φορολογικές 
δηλώσεις της εταιρείας των χρήσεων 2010 έως και 2015  δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές 
αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον 
χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
Για την τρέχουσα χρήση 2016, η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.  
 
29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 
 

 
Αθήνα 30 Ιουνίου 2017  

 
Ο Πρόεδρος του ∆. Σ.     Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
Γεώργιος Μαυρογόνατος    Αθανάσιος Μπουζινέκης  
Α∆Τ  Σ 511352      Α∆Τ   ΑΙ  104986 
 
 
Ο Λογιστής 
 
 
 
Νικόλαος Καπρίτσας 
Α∆Τ ΑΕ 620351  
Αρ. Αδείας 18975 Α Τάξης 
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Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα/ σηµειώσεις επι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 
«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», το οποίο αποτελείται 
από εικοσιτρείς (23) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 
28/08/2017. 

 

 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
 

Πιερίας 1Α, 144 51 Μεταµόρφωση Νικόλαος Χούντας 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 149 Α.Μ. ΣΟΕΛ 18391 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
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Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  
Eχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε 
το καταστατικό και το άρθρο 43α του ν. 2190/1920, τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσεως 2016 και να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της και να 
ζητήσουµε την έγκρισή σας. 
Σηµειώνουµε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 
 
1.  Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης 
της εταιρείας. 
 
α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου  
 
Η εταιρεία «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ιδρύθηκε το 1991 και εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων 
Το κύριο αντικείµενό της είναι επιστηµονική και τεχνολογική υποστήριξη επιχειρήσεων και 
οργανισµών καθώς και η εκπόνηση µελετών και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και 
οργανισµούς που έχουν σχέση µε το γενικότερο γνωστικό αντικείµενο των ∆ασολόγων  όπως δασικές 
µελέτες, σύνταξη δασικών χαρτών κλπ 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο µελετών και σύνταξης δασικών χαρτών και συναφών 
υπηρεσιών 
Πελάτες της είναι Υπηρεσίες και οργανισµοί του ∆ηµοσίου καθώς και Ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
οργανισµοί. 
Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει όλη την Ελλάδα. 
Η Εταιρεία διοικείται από τους : α) Μαυρογόνατο Γεώργιο Πρόεδρο του ∆.Σ. και β) Μπουζινέκη 
Αθανάσιο, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, οι οποίοι είναι και µέτοχοι της εταιρείας. 
 
Η επιτυχηµένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες : 
α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,  
β) Εξειδικευµένο προσωπικό  
γ) Εξαιρετική εµπειρεία και γνώση στα αντικέιµενα που δραστηριοποιείται.  
 
β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 
Στόχοι  
α) Αύξηση του τζίρου, β) βελτίωση του περιθωρίου µικτού και καθαρού κέρδους,  
Βασικές αξίες  
α) Έντιµη σχέση µε τους πελάτες, β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους 
εργαζοµένους  
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γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη 
λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιµοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως 
για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της 
παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έµφαση: 
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων (ή υπηρεσιών)  
β)Την εφαρµογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση 
κοινών αρχών και κανόνων. 
γ) Σεβασµό για το περιβάλλον. 
Η Εταιρεία από το 2008 έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας 
κατά το σύστηµα EN/ISO 9001-2008 το οποίο έχει πιστοποιηθεί επίσηµα από τη LLOYD’S 
REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA) σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της 
UKAS (United Kingdom Accreditation Service).  
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει, ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειµένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία 
της εποπτεύεται από το ∆.Σ.  
 
δ. Περιγραφή των προηγούµενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώµατων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
δα) Προηγούµενες επιδόσεις  
 
1.  Αποτελέσµατα και κύκλος εργασιών  
Τα αποτελέσµατα εργασιών το 2016 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση είναι όπως παρακάτω: 

2016 2015 Μεταβολή Μεταβολή

€ € € %
Κύκλος Εργασιών 1 844.707,81 4.907.678,67 -4.062.970,86 -83%
Κόστος Πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0!
Μικτό κέρδος 844.707,81 4.907.678,67 -4.062.970,86 -83%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 600,00 600,00 0,00
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 2 -604.579,14 -1.130.408,27 525.829,13 -47%
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0!
Λοιπά εξοδα και ζηµιές 0,00 -3.497,01 3.497,01 -100%
Εσοδα συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0!
Λοιπά έσοδα 699,97 15,00 684,97 4566%
Αποτ/τα προ τόκων και φόρων 241.428,64 3.774.388,39 -3.532.959,75 -94%
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελ/τα 3 7.849,10 -13.969,03 21.818,13 -156%
Φόρος εισοδήµατος -81.996,63 -1.096.501,59 1.014.504,96 -93%
Καθαρά Κέρδη µετά απο Φόρους 167.281,11 2.663.917,77 -2.496.636,66 -94%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

 
 
Ανάλυση µεταβολών στα αποτελέσµατα  
1. Ο κύκλος εργασιών είναι µειωµένος το 2016 λόγω της ολοκλήρωσης και τιµολόγησης εντός του 

2015 εξαιρετικά σηµαντικών συµβάσεων έργων µε οργανισµούς του ∆ηµοσίου. 
 

2. Η µείωση του «κόστους ∆ιοικητικής Λειτουργίας» (το οποίο πρακτικά περιλαµβάνει όλο το 
κόστος λειτουργίας της εταιρείας και διενέργειας/ολοκλήρωσης των µελετών της), σχετίζεται µε 
την σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών και τον περιορισµό του κόστους λειτουργίας της 
εταιρείας.  
 

3. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αφορούν κυρίως κόστος για τις εγγυητικές επιστολές στα 
αναληφθέντα έργα/µελέτες.. 

 
2.  Ισολογισµός  
Τα κονδύλια του ισολογισµού το 2016 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση είναι όπως παρακάτω: 
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Μεταβολή Μεταβολή

€ %
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 39.432,34 46.421,35 -6.989,01 -15%
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 128.559,04 141.105,24 -12.546,20 -9%
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 8.557,63 9.357,63 -800,00 -9%

1 176.549,01 196.884,22 -20.335,21 -10%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις 2 1.994.989,27 951.814,65 1.043.174,62 110%
∆ιαθέσιµα 3 645.989,27 3.519.722,43 -2.873.733,16 -82%

2.640.978,54 4.471.537,08 -1.830.558,54 -41%
Σύνολο Ενεργητικού 2.817.527,55 4.668.421,30 -1.850.893,75 -40%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 102.550,00 102.550,00 0,00 0%
Αποθεµατικά 189.851,71 56.655,83 133.195,88 235%
Αποτελέσµατα εις νέο (κέρδη) 4 1.795.452,32 2.761.367,09 -965.914,77 -35%

2.087.854,03 2.920.572,92 -832.718,89 -29%
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5 729.673,52 1.747.848,38 -1.018.174,86 -58%
Σύνολο Παθητικού 2.817.527,55 4.668.421,30 -1.850.893,75 -40%

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπόλοιπο 
31/12/16

Υπόλοιπο 
31/12/15

 
 
Ανάλυση µεταβολών στους λογαριασµούς ισολογισµού  
1. Η µείωση των «ενσώµατων ακινητοποιήσεων» αφορά αποσβέσεις παγίων στην χρήση.  

2. Η αύξηση των απαιτήσεων αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος από την φορολογική δήλωση 
της χρήσης 2015 λόγω τιµολόγησης σηµαντικών έργων/µελετών στην χρήση αυτή (σύµφωνα και 
µε σχετικές συµβάσεις µε οργανισµούς του δηµοσίου) και το εξαιρετικά κερδοφόρο αποτέλεσµα 
κατά την χρήση αυτή. 

3. Η µείωση των διαθεσίµων σε σχέση µε την χρήση 2015 αφορά αποκλειστικά την τιµολόγηση και 
είσπραξη στην χρήση αυτή σηµαντικών έργων/µεετών σύµφωνα και µε σχετικές συµβάσεις µε 
οργανισµούς του δηµοσίου.  

4. Η µείωση στον λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις Νέο» αφορά το εξαιρετικό αποτέλεσµα για την 
χρήση 2015. 

5. Η µείωση των «Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων» αφορά την εξαιρετικά σηµαντικό φόρο 
εισοδήµατος που υπολογίσθηκε µε βάσει το αποτέλεσµα της χρήσης 2015. 

 
 
δβ) «Αλυσίδα αξίας»   
Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν 
«προστιθέµενη αξία» στον πελάτη µας, σε σχέση µε την αξία που πήραµε από τον προµηθευτή µας.  
 
δγ) Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
Το 2016, η Εταιρεία δεν διενέργησε σηµαντικές επενδύσεις. 
Η αξία των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι µεταβολές τους το έτος 
2016 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήµατος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
 
2.  Κυριότεροι κίνδυνοι.  
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες µπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.  
Στην αγορά υφίστανται χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το 
συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης των κινδύνων διαχειρίζεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος & κίνδυνος επιτοκίου 
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς συναλλαγµατικούς κινδύνους η κίνδυνο επιτοκίων, διότι οι 
συναλλαγές της είναι σε ευρώ και δεν εχει σηµαντική τραπεζική χρηµατοδότηση. 
 
Κίνδυνος τιµής 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υπηρεσιών της, δεδοµένων των υπαρχουσών 
συµβάσεων  και της σηµαντική της θέσης και ειδίκευσης στον τοµέα της.  
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2016 δέν είχε αλλα σηµαντικά υπόλοιπα απαιτήσεων σε καθυστέρηση 
πέραν απαιτήσεων συνολικού ποσού 74.000 ευρώ περίπου.  
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που αφορούν την ρευστότητα και δεν έχει ανάλογο πρόβληµα 
έχοντας σηµαντική και επαρκή ρευστότητα.  
 
 
3.  Περιβαλλοντικά ζητήµατα. 
 
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει µια ισορροπηµένη 
οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική 
της, εστιάζεται στα ακόλουθα: 
• ∆ιαχείριση των παραγόµενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην 

χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση  
• Εξοικονόµηση ενέργειας µε την ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης της κατανάλωσης 

φυσικών πόρων 
• ∆ιαρκή ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος  
• Εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
α) Πραγµατικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 
 
Η Εταιρεία λόγω του αντικειµένου της δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα απορρίµµατα τα οποία να 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
 
β) Γνωστοποίηση σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζει η οντότητα για την πρόληψη και 
τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες  
 
Η Εταιρεία, λόγω του αντικειµένου της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την διάθεση των 
υπηρεσιών της  
 
 
4.  Εργασιακά ζητήµατα. 
 
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές 
της Εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις 
αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές 
εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαµβάνονται υπόψη είναι η εµπειρία, η 
προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του 
ατόµου.  
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζοµένους αυτής να σέβονται τη 
διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προµηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να µην αποδέχονται 
οποιαδήποτε συµπεριφορά που ενδέχεται να δηµιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε µορφής. Η πολιτική 
της Εταιρείας, στον τοµέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Εργασίας (ILO). 
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α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
µειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). 
Η εταιρεία το 2016 απασχόλησε 19 εργαζοµένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια 
πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως φύλλου, 
θρησκείας, µειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .  
Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 
προβλήµατα. 
 
β) Σεβασµός των δικαιωµάτων των εργαζόµενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και τηρεί την εργατική Νοµοθεσία. Στην χρήση 
2016, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νοµοθεσίας  
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωµατείο των εργαζοµένων 
 
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζοµένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη 
προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας 
υλικά ( φάρµακα, επιδέσµους κλπ ) «πρώτων βοηθειών » Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 
 
δ) Συστήµατα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 
Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται µε βάση τα απαιτούµενα για την θέση 
προσόντα και χωρίς διακρίσεις. 
Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηµατικά όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων της, είτε µε « εσωτερικά », 
είτε µε « εσωτερικά » σεµινάρια . 
 
 
5.  Χρηµατοοικονοµικοί (Χ∆Ε) & µη χρηµατοοικονοµικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧ∆Ε) και 
πρόσθετες εξηγήσεις .  
 
α) Χρηµατοοικονοµικοί (Χ∆Ε) και µη χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. 
 
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016, σας παραθέτουµε 
τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες: 
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Αριθµοδείκτης Τύπος 2016 2015

∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις + 
Αποθέµατα

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Μικτά Κέρδη Χρήσεως
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

Κέρδη προ τόκων και φόρων
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

Κέρδη προ τόκων και φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια
Συνολικά Κεφάλαια

Κάλυψη Τόκων Κέρδη προ τόκων και φόρων -30,76 270,20 
Σύνολο Τόκων

Καθαρές Πωλήσεις
Μέσος Όρος Απαιτήσεων

Κόστος Πωλήσεων
Μέσο Απόθεµα

Κέρδη µετά από φόρους
Μέσος Αριθµός Μετοχών

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Αριθµός Μετοχών

Γενική Ρευστότητα 3,62 2,56 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 1,00 1,00 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 0,29 0,77 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 0,12 1,29 

∆ιάρθρωση Κεφαλαίων 0,74 0,63 

Ταχύτητα Είσπραξης 
Απαιτήσεων

0,57 5,41 

Εσωτερική Αξία Μετοχής 59,65 83,44 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας 
Αποθεµάτων

#∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 

Κέρδη ανά Μετοχή 4,78 76,11 

 
 
β) Μη χρηµατοοικονοµικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧ∆Ε). 
 
Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες. 
 
 
6.  Προβλεπόµενη εξέλιξη της οντότητας. 
 
Με δεδοµένη την διαφαινόµενη διατήρηση του υφιστάµενου αρνητικού κλίµατος, η διοίκηση της 
Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρµόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την 
ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσµατικότητα της. 
 
Τα σηµαντικότερα γεγονότα που αναµένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας αφορούν την 
ανάληψη νέων συµβάσεων έργων. 
 
Επίσης σηµειώνουµε ότι : 
Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν 
από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως και τα οποία µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την 
οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρείας.  
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7.  ∆ραστηριότητα της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης  
 
Η εταιρεία δεν πραγµατοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τοµέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 
2016. 
 
8.  Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων µετοχών όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. 
 
∆εν αποκτήθηκαν «ίδιες µετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2016. 
 
9.  Υποκαταστήµατα της Εταιρείας. 
 
Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήµατα  
 
10.  Χρήση «χρηµατοπιστωτικών µέσων». 
 
Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί «χρηµατοπιστωτικά µέσα», 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
διαµορφούµενες συνθήκες της αγοράς, καλούµε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε  την 31 ∆εκεµβρίου 2016, να απαλλάξει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως 2017. 
 
Τέλος, ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Με τιµή, 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆. Σ.     Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
Γεώργιος Μαυρογόνατος    Αθανάσιος Μπουζινέκης  
Α∆Τ  Σ 511352      Α∆Τ   ΑΙ  104986 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση αποτελείται από επτά (7) σελίδες και είναι αυτή που αναφέρεται 
στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 28 Αυγούστου 2017. 

 

 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
 

Πιερίας 1Α, 144 51 Μεταµόρφωση Νικόλαος Χούντας 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 149 

 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 18391 

 



ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ – 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2016                                            Σελίδα 1 από 23 

 
 

 
 ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
3ης Σεπτεµβρίου 76,  104 34 Αθήνα 

 
Α.Μ.Α.Ε. 24781/001/Β/91/0448 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 000774001000  
 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 

Χρήσεως 2016 
 
 

1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας  «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 
 
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωµατωθεί 
στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ Β/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Βάση για Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα:  
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν 
2190/1920 και ΕΓΛΣ), η Εταιρεία δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 
€13.800 περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά το ποσό αυτό, και τα ίδια κεφάλαια 
και τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 
2) Στον λογαριασµό των απαιτήσεων «Απαιτήσεις από πελάτες», περιλαµβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση 
απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 74.000 περίπου. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει ανάλογη ισόποση πρόβλεψη 
µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά το ποσό αυτό, και τα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 
3) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας των χρήσεων 2010 έως και 2015 δεν έχουν εξετασθεί από τις 
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά 
τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 
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προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων  που µνηµονεύονται  στην παράγραφο ‘Βάση για 
Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, και τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Αναφορά ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου5 του άρθρου2 του Ν 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
α) Κατά την γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε 
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, της χρήσης που έληξε την 31.12.2016. 
β) Με βάσει την γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2017 
 
 
Νικόλαος Χούντας 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 18391 
 
ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 
Πιερίας 1Α – 144 51 Μεταµόρφωση 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 149 
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31-∆εκ-2016 31-∆εκ-2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα 6.1 111.298,15 118.453,34
Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 0,03 0,03
Λοιπός εξοπλισµός 6.1 17.260,86 22.651,87
Σύνολο 128.559,04 141.105,24
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.2 39.432,34 46.421,35
Σύνολο 39.432,34 46.421,35

Προκαταβ. και µη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή 6.3 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.557,63 9.357,63
Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00
Σύνολο 8.557,63 9.357,63
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 176.549,01 196.884,22
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις 7.2.2 181.068,47 135.076,47
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 1.116.730,75 120.000,00
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 691.940,05 696.738,18
Προπληρωµένα έξοδα 5.250,00 0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.2.4 645.989,27 3.519.722,43
Σύνολο 2.640.978,54 4.471.537,08
Σύνολο κυκλοφορούντων 2.640.978,54 4.471.537,08
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.817.527,55 4.668.421,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταβληµένα κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 8. 102.550,00 102.550,00
Σύνολο 102.550,00 102.550,00
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 8. 189.851,71 56.655,83
Αποτελέσµατα εις νέο 8. 1.795.452,32 2.761.367,09
Σύνολο 1.985.304,03 2.818.022,92
Σύνολο καθαρής θέσης 2.087.854,03 2.920.572,92
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0,05 740,31
Εµπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 92.438,75 169.449,13
Φόρος εισοδήµατος 81.996,63 1.095.501,59
Λοιποί φόροι και τέλη 22.618,25 456.319,66
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 7.451,52 23.350,89
Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 525.168,32 2.486,80
Σύνολο 729.673,52 1.747.848,38
Σύνολο υποχρεώσεων 729.673,52 1.747.848,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.817.527,55 4.668.421,30

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ∆εκεµβρίου 2016  (Ποσά εκφρασµένα σε €)
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
Ποσά σε €

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Σηµείωση

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11. 844.707,81 4.907.678,67
Κόστος πωλήσεων 11. 0,00 0,00
Μικτό αποτέλεσµα 844.707,81 4.907.678,67
Λοιπά συνήθη έσοδα 600,00 600,00
Σύνολο 845.307,81 4.908.278,67
Έξοδα διοίκησης 11. -604.579,14 -1.130.408,27
Έξοδα διάθεσης 11. 0,00 0,00
Λοιπά έξοδα και ζηµιές 0,00 -3.497,01
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφ. στοιχείων 0,00 0,00
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 0,00 15,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη 699,97 0,00
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 241.428,64 3.774.388,39
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 12.722,83 125,36
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11. -4.873,73 -14.094,39
Αποτέλεσµα προ φόρων 249.277,74 3.760.419,36
Φόροι εισοδήµατος -81.996,63 -1.096.501,59
Αναβαλλόµενος φόρος 0,00 0,00
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 167.281,11 2.663.917,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (Ποσά εκφρασµένα σε €)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

 

Κεφάλαιο

∆ιαφορές 
εύλογης 
αξίας

Αποθεµατικά 
νόµων και 
κατ/κού

Αφορολόγητ

α 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέο

Σύνολικά ίδια 
κεφάλαια

Υπόλοιπο 31/12/2013 102.550,00 0,00 20.079,01 0,00 97.397,32 220.026,33

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 
και διόρθωση λαθών 0,00 0,00

Υπόλοιπο 01.01.2014 102.550,00 0,00 20.079,01 0,00 97.397,32 220.026,33

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές µεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιανοµές στους φορείς 0,00 0,00

Αποτελέσµατα περιόδου 36.576,82 52,00 36.628,82

Υπόλοιπο 31.12.2014 102.550,00 0,00 56.655,83 0,00 97.449,32 256.655,15

Υπόλοιπο 01.01.2015 102.550,00 0,00 56.655,83 0,00 97.449,32 256.655,15
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές µεταφορές 0,00 0,00 0,00

∆ιανοµές µερισµάτων 0,00 0,00

Αποτελέσµατα περιόδου 2.663.917,77 2.663.917,77

Υπόλοιπο 31.12.2015 102.550,00 0,00 56.655,83 0,00 2.761.367,09 2.920.572,92

Υπόλοιπο 01.01.2016 102.550,00 0,00 56.655,83 0,00 2.761.367,09 2.920.572,92
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές µεταφορές 133.195,88 -133.195,88 0,00

∆ιανοµές µερισµάτων -1.000.000,00 -1.000.000,00

Αποτελέσµατα περιόδου 167.281,11 167.281,11

Υπόλοιπο 31.12.2016 102.550,00 0,00 189.851,71 0,00 1.795.452,32 2.087.854,03
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) 

επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία  
α) Επωνυµία: ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία.  
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016  
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: 3ης Σεπτεµβρίου 76, 104 34 Αθήνα.  
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 24781/00/Β/91/0448., Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 7740010000.  
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία “µικρή” οντότητα.  
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία 
µε τον Ν 4308/2014.  
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 
νόµισµα της Εταιρείας.  
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας  
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.  
 
3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι  
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα 
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε 
λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, 
µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται 
σε συνεχή βάση.  
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις 
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας 
εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της.  
 
3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι  
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου. 
 
3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
α) Αρχική καταχώριση  
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόµενη χρήση.  
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών, 
περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 
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άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και 
µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα 
ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος 
των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων 
υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό.  
 
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση  
 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 
περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).  
 
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:  
� Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.  

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 8-10 έτη.  

� Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6,25- 10 έτη.  

� Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33-10 έτη.  

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 5-10 έτη.  

� Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών 5 έτη.  
 
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 
ανακτήσιµη αξία του.  
 
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση 
αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες 
υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το 
µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας 
χρήσεως αυτών.  
 
Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού 6%, το οποίο 
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  
 
γ) ∆ιαγραφή  
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους. 
 
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά 
προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.  
 
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της 
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διάρκειας της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της 
αξίας τους.  
 
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς 
λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας 
τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν 
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  
 
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται 
βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  
 
Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης 
ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.  
 
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  
 
3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
3.1.3.1. Συµµετοχές  
 
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην 
είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η 
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη 
πενταετία και της υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.  
 
3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
α) Αρχική καταχώριση  
 
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των 
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που 
διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.  
 
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση  
 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο 
είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε 
τη σταθερή µέθοδο).  
 
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η 
οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.  
 
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
είναι το µεγαλύτερο από:  
� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.  
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� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.  
 
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της 
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές 
καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
 
γ) ∆ιαγραφή  
 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.  
 
3.1.4. Φόροι εισοδήµατος  
 
3.1.4.1. Τρέχων φόρος  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:  
� Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας.  
� Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  
 
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, 
κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.  
 
3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι  
 
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  
 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.  
 
3.1.5. Αποθέµατα  
 
Η εταιρεία δεν έχει αποθέµατα καθώς το αντικείµενο της είναι η παροχή µελετητικών υπηρεσιών 
 
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και 
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της 
αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών 
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 
εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.  
 
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, 
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.  
 
3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  
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α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση  
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες 
αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή 
µέθοδο). Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την 
ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές 
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
 
β) ∆ιαγραφή  
 
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  
 
3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  
 
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση  
 
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν 
είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  
 
β) ∆ιαγραφή  
 
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  
 
3.1.9. Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού 
που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα 
προκύπτοντα από την νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις  
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως 
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 
λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.  
 
3.1.11. Έσοδα και έξοδα  
 
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  
Ειδικότερα:  
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� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 
κυριότητά τους.  

� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.  

� Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.  

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

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

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

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

� Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.  
 
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως  
 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.  
 
3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν 
ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της 
Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
 
3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού  
 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις 
σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
 
3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές  
 
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.  
 
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση 
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων  
 
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων  
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Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις 
της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.  
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 
 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων  
 
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 
µεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.  
 
3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων  
 
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας 
περιόδου.  
Στην παρούσα περίοδο 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.  
 
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  
 
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.  
 
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισµού  
 
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισµού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Κτίρια Μηχανήµατα 

& 

Μηχαν/κός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Λοιπός 

Εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος η εύλογη αξία

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 182.858,58 2.904,41 59.179,21 140.273,39 385.215,59

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 2.239,67 2.239,67

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποµείωση αποτίµησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 182.858,58 2.904,41 59.179,21 142.513,06 387.455,26

Συσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 57.250,04 2.904,38 35.691,95 133.225,54 229.071,91

Αποσβέσεις χρήσεως 7.155,20 0,00 5.917,92 4.204,99 17.278,11

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 64.405,24 2.904,38 41.609,87 137.430,53 246.350,02

Αναπ/στη αξία 31.12.2015 118.453,34 0,03 17.569,34 5.082,53 141.105,24

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 182.858,58 2.904,41 59.179,21 142.513,06 387.455,26

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 4.112,72 4.112,72

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -1.305,00 -1.305,00

Αποµείωση αποτίµησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 182.858,58 2.904,41 59.179,21 145.320,78 390.262,98

Συσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 64.405,24 2.904,38 41.609,87 137.430,53 246.350,02

Αποσβέσεις χρήσεως 7.155,20 0,00 5.917,92 3.248,53 16.321,65

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 -967,72 -967,72

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 71.560,44 2.904,38 47.527,79 139.711,34 261.703,95

Αναπ/στη αξία 31.12.2016 111.298,14 0,03 11.651,42 5.609,44 128.559,03  
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Λοιπά αυλα 

στοιχεία

Σύνολο

Κόστος η εύλογη αξία

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 136.142,31 0,00 136.142,31

Προσθήκες 4.500,00 0,00 4.500,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00

Αποµείωση αποτίµησης 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 140.642,31 0,00 140.642,31

Συσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 87.456,96 0,00 87.456,96

Αποσβέσεις χρήσεως 6.764,00 0,00 6.764,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 94.220,96 0,00 94.220,96

Αναπ/στη αξία 31.12.2015 46.421,35 0,00 46.421,35

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 140.642,31 0,00 140.642,31

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00

Αποµείωση αποτίµησης 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 140.642,31 0,00 140.642,31

Συσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 94.220,96 0,00 94.220,96

Αποσβέσεις χρήσεως 6.989,00 0,00 6.989,00

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 101.209,96 0,00 101.209,96

Αναπ/στη αξία 31.12.2016 39.432,35 0,00 39.432,35  
 
 
 
 
6.3. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 

∆οσµένες 

εγγυήσεις

Σύνολο

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2015 9.357,63 9.357,63

Προσθήκες 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2015 9.357,63 9.357,63

Υπόλοιπα έναρξης 1.1.2016 9.357,63 9.357,63

Προσθήκες 0,00 0,00

Μειώσεις -800,00 -800,00

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31.12.2016 8.557,63 8.557,63  
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7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
7.1 Αποτίµηση στην εύλογη αξία  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία.  
 
7.2 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως  
 
7.2.1 Συµµετοχές  
 
Η εταιρεία δεν συµµετέχει σε ‘άλλες εταιρείες. 
 
7.2.3 Εµπορικές απαιτήσεις  
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Εµπορικές Απαιτήσεις Πελάτες 181.068,47 135.076,47
Επιταγές εισπρακτέες 0,00 0,00
Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 181.068,47 135.076,47  
 
7.2.4 Λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 1.090.045,59 0,00
Λοιποί παρακρατηµένοι φόροι εισοδήµατος 5.872,00 0,00
ΦΠΑ εισπρακτέος 20.813,16 0,00
Απαιτήσεις από µετόχους εναντι µερισµάτων 0,00 120.000,00
Σύνολο Λοιπών απαιτήσεων 1.116.730,75 120.000,00  
 
 
7.2.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Ταµείο 41.927,65 1.781,74
Καταθέσεις όψεως σε € 604.060,16 2.517.939,24
Καταθέσεις προθεσµίας σε € 0,00 1.000.000,00
Καταθέσεις δεσµευµένες σε € 1,46 1,45
Σύνολο 645.989,27 3.519.722,43  
 
Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόµενης χρήσεως είναι 
κατατεθειµένα σε ελληνικές τράπεζες.  
 
 
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ 
(102.550,00 €) διαιρεµένο σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €) η κάθε µία.  
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Το τακτικό αποθεµατικό ποσό  € 189.851,71  σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
κ.ν. 2190/1920.  
 
 
9. Προβλέψεις 
 
9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία  
 
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα από την 
νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία  της αποχώρησης.  
 
Η εταιρεία κατά πάγια τακτική δεν υπολογίζει πρόβλεψη κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η 
υποχρέωση για παροχές σε εργαζοµένους λόγω συνταξιοδότησης στις 31.12.2016  εκτιµάται σε ποσό € 
13.782. 
 
9.2 Λοιπές προβλέψεις  
 
∆εν σχηµατίστηκαν λοιπές προβλέψεις.  
 
 
10. Υποχρεώσεις  
 
10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 
10.1.1 ∆άνεια  
 
α) Εξασφαλίσεις δανείων  
 
∆εν υπάρχουν δάνεια και δεν έχουν δοθεί εξασφαλίσεις για δάνεια 
 
10.1.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
 
∆εν υπάρχουν.  
 
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  
 
∆εν υπάρχουν ως στοιχείο του παθητικού.  
 
10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 
10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις  
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Προµηθευτές εσωτερικού 92.438,75 157.537,83
Επιταγές & γραµµάτια πληρωτέα 0,00 11.911,30

Σύνολο 92.438,75 169.449,13  
 
 
10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις  



ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ – 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2016                                            Σελίδα 19 από 23 

 
Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Μερίσµατα πληρωτέα 524.740,00 0,00
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 113,58 0,00
Λοιποί Πιστωτές 314,74 2.486,80

Σύνολο 525.168,32 2.486,80  
 
 
11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας  
 
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2015 31.12.2014
Πωλήσεις υπηρεσιών 844.797,81 4.907.678,67

Λοιπά έσοδα 600,00 600,00

Σύνολο εσόδων 845.397,81 4.908.278,67  
 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Αµοιβές & εξοδα προσωπικού 226.349,46 411.076,94
Αµοιβές & εξοδα τρίτων 234.808,82 560.028,42
Παροχές τρίτων 64.719,20 41.435,75
Φόροι τέλη 9.534,37 20.966,07
∆ιάφορα έξοδα 40.461,26 69.597,16
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 4.873,73 14.094,39
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 23.907,90 24.042,11
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 4.798,13 6.758,83
Εξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
Σύνολο εξόδων 609.452,87 1.147.999,67  
 
Εµφάνιση των παραπάνω εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00
Εξοδα διοίκησης 604.579,14 1.130.408,27
Εξοδα ∆ιάθεσης 0,00 0,00
Τόκοι εσοδα -εξοδα 4.873,73 14.094,39
Λοιπά εξοδα 0,00 3.497,01
Σύνολο 609.452,87 1.147.999,67  
 
 
12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο  
 
∆εν συντρέχει η περίπτωση.  
 
 
13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων την διάθεση 
των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 
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Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016
Τακτικό αποθεµατικό 0,00
Μερίσµατα πληρωτέα 0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00
Σύνολο 0,00  
 
 
14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο  
 
Στην κλειόµενη περίοδο καταβλήθηκαν µερίσµατα ποσό € 1.000.000 (ποσό € 524.740 έχει πιστωθεί στις 
µερίδες των µετόχων και είναι προς καταβολή στις 31.12.2016), σύµφωνα µε την διανοµή των κερδών 
της χρήσης 2015 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30/09/2016.  
 
15. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου  
 
∆εν υπάρχουν. Η εταιρεία έχει κέρδη. 
 
16. Αναβαλλόµενοι φόροι  
 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 
 
17. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού  
 
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
∆ιοικητικό προσωπικό 13 19
Εργατοτεχνικό προσωπικό 0 0
Σύνολο 13 19  
 
Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Μισθοί και ηµεροµίσθια 124.397,91 308.174,25
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 31.092,81 76.027,09
Λοιπές παροχές και έξοδα 70.858,74 26.875,60
Σύνολο 226.349,46 411.076,94  
 
 
18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές  
 
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 
Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2016 31.12.2015
Πωλήσεις υπηρεσιών 844.797,81 4.907.678,67

Σύνολο 844.797,81 4.907.678,67  
 
 
Όλες οι υπηρεσίες αφορούν τεχνικές µελέτες στην Ελλάδα. 
 
19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων  
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∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
20. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων  
 
∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές.  
 
21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική  
 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική  
 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο  καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  
 
∆εν συντρέχει περίπτωση 
 
24. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων  
 
Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε µε τα κατωτέρω ποσά: 

Αµοιβές Κοινωνικές 
επιβαρύνσεις

∆εσµεύσεις για παροχές 
µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία

Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις ∆.Σ.

Στα µέλη του ∆Σ που ασκούν ∆ιευθυντικά 
καθήκοντα 70.858,74
Σε ∆ιευθυντικά στελέχη

Σύνολο 70.858,74 0,00 0,00  
 
25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη  
 
Η εταιρεία δεν έχει πραγµατοποιήσει  συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη και στο τέλος της χρήσεως και δεν 
έχει υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεµένα µέρη. 
 
26. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου  
 
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων.  
 
27. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας  
 
∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.  
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28. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 
εµφανίζονται στον ισολογισµό  
 
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 
 
∆εν υπάρχουν.  
 
β) Εγγυήσεις  
 
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Σηµειώνεται ότι ανάλογες 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των εκτελούµενων έργων έχουν χορηγηθεί από τους εργολάβους των έργων, 
όπου η εταιρεία λειτουργεί ως υπεργολάβος για τα αναληφθέντα έργα.  
 
γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2009. Οι φορολογικές 
δηλώσεις της εταιρείας των χρήσεων 2010 έως και 2015  δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές 
αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον 
χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
Για την τρέχουσα χρήση 2016, η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.  
 
29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 
 

 
Αθήνα 30 Ιουνίου 2017  

 
Ο Πρόεδρος του ∆. Σ.     Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
Γεώργιος Μαυρογόνατος    Αθανάσιος Μπουζινέκης  
Α∆Τ  Σ 511352      Α∆Τ   ΑΙ  104986 
 
 
Ο Λογιστής 
 
 
 
Νικόλαος Καπρίτσας 
Α∆Τ ΑΕ 620351  
Αρ. Αδείας 18975 Α Τάξης 
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Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα/ σηµειώσεις επι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 
«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», το οποίο αποτελείται 
από εικοσιτρείς (23) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 
28/08/2017. 

 

 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
 

Πιερίας 1Α, 144 51 Μεταµόρφωση Νικόλαος Χούντας 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 149 Α.Μ. ΣΟΕΛ 18391 

 
 


