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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Λ.Μ.Ν. Α.Τ.Ε.Ε.» 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Λ.Μ.Ν. Α.Τ.Ε.Ε.», οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης !εκεµβρίου 2015, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και 
λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
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 !ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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.  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. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «Λ.Μ.Ν. Α.Τ.Ε.Ε.» κατά την 31η !εκεµβρίου 2015, 
τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα !ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης !ιαχείρισης του 
!ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 
 

 

 

 

Αγ. Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10  έως 36 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων. 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

Ενσώµατα πάγια 5 51.863 60.743 

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες 7 2.500 2.500 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16 2.588 2.555 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10 2.987 2.345 

59.938 68.143 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

Αποθέµατα 9 651.851 658.920 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 3.562.633 3.810.276 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 559.089 94.543 

4.773.573 4.563.739 

Σύνολο ενεργητικού 
 

4.833.511 4.631.881 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 12 946.500 946.500 

Λοιπά αποθεµατικά 13 15.578 15.578 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 
      

(398.043) (377.601) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

564.035 584.477 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 17 15.000 15.000 

15.000 15.000 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 4.104.476 3.882.403 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 14 150.000 150.000 

4.254.476 4.032.403 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

4.269.476 4.047.403 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

4.833.511 4.631.881 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

 Σηµ. 
31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Πωλήσεις 1.073.839   1.007.831   

Κόστος πωληθέντων 18 (1.064.577) (776.640) 

Μεικτό κέρδος 9.262   231.191   

Έξοδα διάθεσης 18 (590) (1.938) 

Έξοδα διοίκησης 18 (37.510) (42.117) 

Λοιπά έσοδα   19 29.910 7.478 

Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) 19 (13.241 )  (15.957 )  

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (12.169 )  178.657   

 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  20                   170                    351  

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 20 (8.478) (17.461) 

Κέρδη προ φόρων (20.476 )  161.548   

Φόρος εισοδήµατος 21 34 (235) 

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης (20.442) 161.312 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10  έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης Σηµ. (20.442) 161.312 

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα 

Λοιπά - - 

- - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (καθαρά µετά από φόρους) 0   0   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (20.442) 161.312 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης αποδιδόµενα σε: 

Ιδιοκτήτες της µητρικής (20.442) 161.312 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - 

Σύνολο (20.442) 161.312 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10  έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2014 946.500 15.578 (538.913) 423.165 

Καθαρό κέρδος / (Ζηµία) χρήσης - - 161.312 161.312 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)  χρήσης (καθαρά, µετά από φόρους) - - - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης - - 161.312 161.312 

31 ∆εκεµβρίου 2014 946.500 15.578 (377.601) 584.477 

     
1 Ιανουαρίου 2015 946.500 15.578 (377.601) 584.477 

Καθαρό κέρδος / (Ζηµία) χρήσης - - (20.442) (20.442) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα)  χρήσης (καθαρά, µετά από φόρους) - - - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης - - (20.442) (20.442) 

31 ∆εκεµβρίου 2015 946.500 15.578 (398.043) 564.035 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10  έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Σηµ. 

01.01.2015  
31.12.2015 

01.01.2014  
31.12.2014 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (20.476) 161.547 

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 5,6 8.880 8.880 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (170) (351) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  20 8.478 17.461 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 7.069 (7.069) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 247.002 (46.901) 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 222.073 (329.413) 

Μείον:  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  20 (8.478) (17.518) 
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 464.376 (213.363) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Τόκοι εισπραχθέντες 
         
20 170 351 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 170 351 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) 464.546 (213.012) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 94.543 307.555 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 559.089 94.543 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10  έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Ανώνυµη Τεχνική και εµπορική  Εταιρία µε την επωνυµία “Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ.” ιδρύθηκε το έτος 1996 (ΦΕΚ 
4605/4-7-1996 δελτίο Α.Ε.) µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων και δραστηριοποιείται στο χώρο της υλοποίησης 
κατασκευών. Οι µελέτες εκπονούνται στα γραφεία της εταιρείας από έµπειρο προσωπικό µε άριστη τεχνική 
κατάρτιση, τεχνογνωσία και εκτεταµένη εµπειρία στον τοµέα εκπόνησης µελετών τεχνικών έργων. 

Σήµερα, η εταιρεία είναι θυγατρική της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο µε 
ποσοστό 100%.Η Εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι θυγατρική της Ελλάκτωρ ΑΕ µε ποσοστό 100%  και τα 
οικονοµικά της στοιχεία περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αυτής. Η εταιρεία είναι 
εγγεγραµµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο  Εταιρειών µε αριθµό 2313001000 (Α.Μ.Α.Ε 
36038/01AT/Β/96/0158) και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας είναι στην Κηφισιά (διεύθυνση: Ερµού 25, Τηλ. 
210-8184450). 

Η εταιρεία έχει εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης γενικό και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα. Η δραστηριότητές της καλύπτουν τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας και στόχος της διοίκησης 
είναι η ολοκλήρωση των έργων εντός των χρονικών ορίων µε πλήρη ποιοτική εξασφάλιση.       

Σκοπός της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε (σύµφωνα µε την από 16/11/2007 απόφαση της έκτακτης γενικής 
συνέλευσης )το άρθρο 4 του καταστατικού της,  είναι: 

 

1. Η ανάληψη κάθε είδους τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 
2. Η ανέγερση κτιρίων σε ιδιόκτητα ή και σε ξένα οικόπεδα µε το σύστηµα της αντιπαροχής και η πώληση 

και η, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκµετάλλευση των αυτοτελών και ανεξαρτήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, 

3. η εκπόνηση κάθε απαραίτητης µελέτης  
4. η εµπορεία ,αντιπροσώπευση και παραγωγή πάσης φύσεως εξοπλισµού, οικοδοµικών υλικών κλπ 
5. η παροχή συµβουλών τεχνικής και αναπτυξιακής φύσεως  
6. Η ενέργεια και εκµετάλλευση κάθε σχετικής επιδίωξης προς τις παραπάνω επιχειρήσεις και εργασίες. 

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, µπορεί η Εταιρία να συµµετέχει σε άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες ή 
επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που υπάρχουν ή που θα συσταθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο ή 
παραπλήσιο σκοπό. 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας στις 31/12/2015, είναι η ακόλουθη: 

� Tιµολέων Γεωργ.Καρεφυλλάκης , Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
� Αγγελος Χρ. Γιόκαρης , Μέλος 
� Αναστάσιος Σπ.Αρανίτης , Μέλος 
� Ιωάννης Κων.Ασλανίδης ,Μέλος 
� Ιωάννης ∆ηµ. Λέφας ,Μέλος 
� Γεώργιος Κων.Κωστούρος, Μέλος 
� Χρήστος Ρηγ.Σίµος, Μέλος 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 31 Μαρτίου 
2016 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: www.ellaktor.com. 
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2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους . 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που 
εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.   

2.1.2 Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα 

Παρά τα σηµάδια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας το 2014 για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια 
(αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8%, επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος), η αβεβαιότητα σε πολιτικό και 
µακροοικονοµικό επίπεδο επέστρεψε αυξηµένη το 2015. Οι µακρόχρονες διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς 
αναφορικά µε την χρηµατοδότηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το δηµοψήφισµα, η τραπεζική  αργία, η επιβολή 
περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων (που εξακολουθούν να παραµένουν σε ισχύ)  και οι βουλευτικές εκλογές 
του Σεπτεµβρίου 2015 είχαν δυσµενή επίδραση στην ελληνική οικονοµία που επέστρεψε σε ύφεση µε το ΑΕΠ να 
υποχωρεί σε ετήσια βάση κατά -0,2% και επηρέασαν αρνητικά τις εγχώριες δραστηριότητες του οµίλου και 
ιδιαίτερα τη δραστηριότητα της κατασκευής. 

Η συµφωνία της Ελληνικής κυβέρνησης µε τους  πιστωτές της τον Αύγουστο του 2015 για πρόγραµµα στήριξης 
ύψους ευρώ 86 δις από τον ESM (τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας) και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση 
των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών το ∆εκέµβριο του 2015, µετρίασαν τις αρνητικές επιπτώσεις και παρέχουν 
αισιοδοξία για σταδιακή σταθεροποίηση του µακροοικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα. Όµως οι κίνδυνοι παραµένουν καθώς ακόµη εκκρεµεί, στα τέλη Μαρτίου 2016, η ολοκλήρωση της 
πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράµµατος που θα αφορά µια σειρά από µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
αλλά και κυριότερα υλοποίησης των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων. Ταυτόχρονα παρατηρείται αυξηµένη 
µεταβλητότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το προσφυγικό ζήτηµα έχει ενταθεί µε αυξηµένες ροές προσφύγων 
προς την Ελλάδα ενώ τέλος και ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι αυξηµένος (περιφερειακές εντάσεις, αύξηση 
τροµοκρατικών επιθέσεων, κλπ.).  Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι και το 2016 θα είναι µια δύσκολη χρονιά για την 
ελληνική οικονοµία αλλά και για την Εταιρεία. 

Οι σηµαντικότεροι ενδεχόµενοι κίνδυνοι της Εταιρείας από την έκθεσή της στην Ελλάδα είναι η µείωση του 
ρυθµού εκτέλεσης εργασιών, η περαιτέρω καθυστέρηση στην πρόοδο και ολοκλήρωση δηµοσίων έργων, η 
αδυναµία ανακτησιµότητας απαιτήσεων  και η αποµείωση της αξίας ενσώµατων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων.  
 
Παρ' όλα αυτά η ∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στην Εταιρεία, προκειµένου 
να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την 
ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.  
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2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει 
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το 
δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα 
από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως 
περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, 
ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία 
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του 
σχηµατισµού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές 
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα 
συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου 
εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι 
αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και 
∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το 
µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει 
µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και 
αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
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επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 
κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 
συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να 
προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 
είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση 
των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για 
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του 
∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2019 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 
να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει 
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για 
το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 
µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις 
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων 
σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για 
κάθε τύπο σύµβασης. Ο Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων 
που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού.  

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 
συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για 
τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα 
δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που 
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 



Λ.Μ.Ν ΑΤΕ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 

 

   (14) 

 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα 
αµπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον 
ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασµένα ενσώµατα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις 
συµπεριλαµβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η 
παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής 
θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών 
οικονοµικών καταστάσεων.   

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και 
της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών 
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 
θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες 
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισµένα 
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 
απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 
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∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό 
του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο 
της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». 
Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, 
που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 
συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης 
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η 
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της 
αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που 
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική 
εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ.  

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) 
αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το 
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να 
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 
προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι 
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 
«Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» 
δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το 
νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού 
στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών της εταιρείας  επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).   

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των 
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 
ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου 
και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών της εταιρείας  επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).   

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των 
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 
ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου 
και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

2.5 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία Οµίλου ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος 
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου Η εταιρεία  διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 
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αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας µίσθωσής τους. 

 

 

2.6 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. 
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και το 
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 
την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : 

- Κτίρια 40 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5 - 7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 - 7 έτη 

- Λογισµικό 1 - 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 5 - 7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον  
κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.11). 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 
αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

2.7 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

 Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη 
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 
χρόνια. 
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2.8 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ 
εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

 

2.9 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας  ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και 
επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία.  Τα 
παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις. Στοιχεία 
ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή 
αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

(β) ∆άνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, 
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  Περιλαµβάνονται 
στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία 
ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγηθέντα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό. 

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  Περιλαµβάνονται στα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ηµεροµηνία που Η εταιρεία  δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον 
αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους 
µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και Η εταιρεία  έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 
ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρις ότου τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν 
αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης 
αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 
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Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού Η εταιρεία  εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

 

2.10 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και 
των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος 
και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση, αναταξινοµούνται ως 
αποθέµατα, στην λογιστική αξία, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Στο εξής, θα επιµετρώνται στην χαµηλότερη 
αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο 
κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές 
πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων 
πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

2.11 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν 
είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις 
δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι Η εταιρεία  δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 
των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία 
τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης 
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα της χρήσης.  

 

2.12 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

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

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.  Όταν µία εταιρεία της εταιρείας  αποκτά 
µετοχές της Εταιρείας (Ίδιες Μετοχές) το κόστος κτήσης παρουσιάζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της 
εταιρείας  µέχρι οι µετοχές αυτές να ακυρωθούν ή να πωληθούν. Το κέρδος ή η ζηµιά από την πώληση ίδιων 
µετοχών αναγνωρίζεται άµεσα στα ίδια κεφάλαια. 

 

2.14 ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν Η εταιρεία  έχει το δικαίωµα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

2.15 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος 
προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο ορατό µέλλον. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους νέους φορολογικούς συντελεστές που απορρέουν από 
τον Ν.3607/25.09.2008 άρθρο 19, παρ. 1. 

 

 

2.16 Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο 
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  Οι πληρωµές καθορίζονται από την εκάστοτε τοπική νοµοθεσία και 
τους κανονισµούς των ταµείων.  
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Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριµένο 
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 
εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 
αποδοχών.  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία 
πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική 
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 
πληρώσει σε όλους τους εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 
προηγούµενες χρονικές περιόδους.  

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία του 
δηµοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές του. Οι 
εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που προπληρώνονται 
αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων 
ή συµψηφισµός  µε µελλοντικές οφειλές.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα  
αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µειωµένη κατά την 
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η υποχρέωση της καθορισµένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης πιστωτικής 
µονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται 
µε προεξόφληση των µελλοντικών χρηµατικών εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των 
µακροπροθέσµων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης εταιρικών οµολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές σε αναλογιστικές  
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: (α) 
όταν η Εταιρεία δεν µπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η εταιρεία 
αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37 και συµπεριλαµβάνει την 
καταβολή των παροχών λήξης. Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία 
αποχώρηση, οι παροχές εξόδου υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν 
την προσφορά. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.  

 

2.17 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση 
ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον 
διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

2.18 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τεχνικά έργα, λειτουργικές µισθώσεις ή πώληση ακινήτων, παραγωγή και 
πώληση ενέργειας, διαχείριση απορριµµάτων, παραγωγή και εµπορία λατοµικών προϊόντων. 
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Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 
περιγράφεται στη Σηµείωση 2.23 κατωτέρω. 

Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της µίσθωσης.  Όταν Η εταιρεία  παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το κόστος αυτών των κινήτρων 
αναγνωρίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου από την µίσθωση. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και την διαχείριση ακινήτων λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι 
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση εκείνη, όπου Η εταιρεία  ενεργεί ως αντιπρόσωπος, η προµήθεια και όχι το ακαθάριστο έσοδο 
λογίζεται ως έσοδο. 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

2.19 Συµβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ως έσοδο από το 
συµβόλαιο αναγνωρίζονται µόνο τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένεται να εισπραχθούν. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η 
εταιρεία  χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και 
εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο.  Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται βάσει των εξόδων 
που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε τα συνολικά εκτιµώµενα έξοδα 
για κάθε συµβόλαιο.  Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε 
η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον καθορισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται µε 
µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη.  Το σύνολο 
του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο 
συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης. 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί 
υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων έργων 
στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα 
πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο 
εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιποί 
πιστωτές». 

 

2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται 
από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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2.21 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. 
∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία  εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε τιµές αγοράς ακινήτων, πρώτων υλών όπως σίδηρος, τσιµέντο κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο  και κίνδυνο επιτοκίων. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε 
τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές 
και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα 
περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου και διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη 
διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, η χρήση παραγώγων και 
µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και η βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται Η εταιρεία . 
Ενδεικτικά, εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων, τη µεταβολή 
στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των κατασκευών και τις αγορές πρώτων υλών, καθώς και σε κινδύνους 
που σχετίζονται µε την εκτέλεση έργων σε κοινοπρακτικά σχήµατα. Οι υπηρεσίες της εταιρείας  παρακολουθούν 
στενά τις τάσεις στις επιµέρους αγορές όπου αναπτύσσεται επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν 
ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 

i) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Η εταιρεία  έχει στο ενεργητικό του σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και 
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις. Η έκθεση της εταιρείας  στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια 
προέρχεται από τραπεζικά δάνεια µε κυµαινόµενα επιτόκια. Η εταιρεία  είναι εκτεθειµένος σε διακυµάνσεις των 
επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική του θέση καθώς και τις 
ταµειακές του ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να 
δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων. 

Η εταιρεία  παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 
χρηµατοδοτικών αναγκών των θυγατρικών εταιρειών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη 
σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία  δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Εκτός αυτού, 
σηµαντικό µέρος των εσόδων της εταιρείας  προέρχεται από έργα που εκτελούνται για λογαριασµό του ελληνικού 
δηµοσίου.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, στις επενδύσεις και στα 
συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από 
αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υυποχρεώσεις του προς τον Όµιλο. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, Η εταιρεία , στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, 
όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, Η εταιρεία  συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, Η εταιρεία  προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του 
και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά όρια. 
Η εταιρεία  διαθέτει επαρκείς πιστωτικές γραµµές για να καλύψει ταµειακές ανάγκες που ενδέχεται να 
προκύψουν. 

(δ)          Λοιποί Κίνδυνοι 

 

Τα προηγούµενα έτη το Ελληνικό ∆ηµόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν σηµαντικά 
τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. ∆εδοµένης της τρέχουσας δηµοσιονοµικής θέσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
πρόσθετα φορολογικά µέτρα µπορεί να επιβληθούν, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη 
χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. 

 

3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας των εταιρειών του 
Οµιλου, την επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική του ικανότητα.  

 

 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), 
προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Για τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν 
ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε 
σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας . Παρά το γεγονός ότι αυτές οι 
υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και της 
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εταιρείας  σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και της εταιρείας . 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

(α)  Εκτιµήσεις σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό των κατασκευαστικών έργων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 
«Κατασκευαστικά συµβόλαια» 

(i) Αναγνώριση εσόδου από κατασκευαστικά συµβόλαια βάσει εκτίµησης του σταδίου ολοκλήρωσης των 
έργων.  

Για τον υπολογισµό του σταδίου ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών έργων υπό εκτέλεση βάσει του 
οποίου Η εταιρεία  αναγνωρίζει έσοδα από κατασκευαστικά συµβόλαια, η ∆ιοίκηση εκτιµά τα 
προβλεπόµενα έξοδα που αναµένει να πραγµατοποιηθούν µέχρι την ολοκλήρωση των έργων. 

 
(ii)  Αιτήµατα αποζηµίωσης για συµπληρωµατικές εργασίες πέραν των συµβατικών 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας  εκτιµά το ποσό που αναµένει να εισπραχθεί από τον Όµιλο για 
συµπληρωµατικές εργασίες και αναγνωρίζει έσοδο βάσει του σταδίου ολοκλήρωσης, εφόσον θεωρεί 
πιθανή την είσπραξη του εν λόγω ποσού. 

(β) Προβλέψεις  

 
Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν 
το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της 
περιόδου. 

 

4.2 Σηµαντικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων. 

Η εταιρεία  καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για την 
διαµόρφωση της σχετικής κρίσης, Η εταιρεία  θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµειακές 
ροές, κατά κύριο λόγο ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην εταιρεία. 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν ταµειακές ροές που αποδίδονται όχι µόνο στα ακίνητα, 
αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιµοποιούνται είτε στην παραγωγική 
διαδικασία, είτε στην διαδικασία προµηθειών. 

Αποµείωση επενδυτικών ακινήτων 

Τα επενδυτικά ακίνητα εξετάζονται για τυχόν αποµείωση όταν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών 
υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όπου η ανακτήσιµη αξία είναι 
µικρότερη της λογιστικής αξίας τους, τα επενδυτικά ακίνητα αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Η 
εταιρεία  αξιολογεί κατά την κρίση του κατά πόσο υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι ένα 
επενδυτικό ακίνητο έχει υποστεί αποµείωση. 
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5 Ενσώµατα πάγια    

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος 
1-Ιαν-14 28.905 148.083 104.312 281.301 

31-∆εκ-14 28.905 148.083 104.312 281.301 

1-Ιαν-15 28.905 148.083 104.312 281.301 

31-∆εκ-15 28.905 148.083 104.312 281.301 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
1-Ιαν-14 (17.846) (89.521) (104.311) (211.678) 

Αποσβέσεις χρήσης (1.380) (7.500) - (8.880) 

31-∆εκ-14 (19.226) (97.021) (104.311) (220.558) 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

1-Ιαν-15 (19.226) (97.021) (104.311) (220.558) 

Αποσβέσεις χρήσης (1.380) (7.500) - (8.880) 

31-∆εκ-15 (20.606) (104.521) (104.311) (229.438) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 9.679 51.063 1 60.743 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 8.299 43.563 1 51.863 

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία    

Ποσά σε  Ευρώ. 

Λογισµικό Σύνολο 

Κόστος 

1-Ιαν-14 3.728 3.728 

31-∆εκ-14 3.728 3.728 

1-Ιαν-15 3.728 3.728 

31-∆εκ-15 3.728 3.728 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

1-Ιαν-14 (3.728) (3.728) 

31-∆εκ-14 (3.728) (3.728) 

1-Ιαν-15 (3.728) (3.728) 

31-∆εκ-15 (3.728) (3.728) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 - - 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 - - 
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7 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Στην αρχή της χρήσης 2.500 2.500 

Στο τέλος της χρήσης 2.500 2.500 

Το παραπάνω υπόλοιπο τέλους χρήσης αφορά συµµετοχή  στην Κ/Ξ «ΤΣΛΕΛΕΜΕΓΚΟΣ-ΛΜΝ ΑΤΕΕ-
ΟΚΤΑΝΑ» (µε ποσό € 3χιλ.). 

Οι κοινές επιχειρήσεις, των οποίων η Εταιρεία λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα 
έσοδα και τα έξοδα µε βάση το µερίδιό του εµφανίζονται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα. 
 

Α/Α ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΜ Ε∆ΡΑ 

% 
ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ 

          

1 Κ/Ξ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ) 998967868 ΕΛΛΑ∆Α 50% 

2 Κ/Ξ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΧΥΤΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) 998695766 ΕΛΛΑ∆Α 50% 

3 Κ/Ξ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΛΥΜΑΤΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) 998697065 ΕΛΛΑ∆Α 50% 

4 Κ/Ξ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΚΑΡΑΛΗΣ (KΡΥΟΝΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ) 997714580 ΕΛΛΑ∆Α 78% 

5 Κ/Ξ ΑΙΘΡΑ -ΛΜΝ 997240774 ΕΛΛΑ∆Α 21% 

 

8 Κοινές επιχειρήσεις που ενοποιούνται µε τη µέθοδο ενσωµάτωσης µεριδίων 

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο που έχουν οι συµµετέχοντες στις Κοινές Επιχειρήσεις και 
συγκεκριµένα στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις καθώς και στα έσοδα και έξοδά τους (σηµείωση 
2.2.2). Τα ποσά αυτά περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, καθώς και στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014: 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Απαιτήσεις 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 205 163 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 381.173 324.017 

381.378 324.180 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 381.378 324.179 

381.378 324.179 

Καθαρή θέση - - 

Έσοδα 194.396 36.477 

Έξοδα (198.792) (47.301) 

Κέρδη / (Ζηµιές) (µετά από φόρους) (4.396) (10.824) 
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9 Αποθέµατα 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Α' ύλες - 7.069 

Τελικά προϊόντα 651.851 651.851 

Σύνολο 651.851 658.920 

 

10 Απαιτήσεις 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Πελάτες (εκτός από παρακρατηµένες εγγυήσεις) 107.855 89.146 

Σύνολο Πελατών 107.855 89.146 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 2.946.319 3.353.497 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 3.054.175 3.442.643 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 80.000 80.000 

Απαιτήσεις από κοινοπρακτικά σχήµατα 208.263 44.451 

Λοιπές Απαιτήσεις 223.181 245.527 

Σύνολο 3.565.619 3.812.621 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.986 2.345 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.562.633 3.810.276 

3.565.619 3.812.621 

 

Ανάλυση λοιπών Απαιτήσεων 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Λοιποί Χρεώστες 88.213 70.101 

Ελληνικό ∆ηµόσιο ( παρακρατούµενοι & προκαταβλητέοι φόροι) & 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 121.772 117.663 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 629                2.132  

Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών 12.568 11.859 

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες 0              43.772  

223.181 245.527 

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών έχει ως εξής:  

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 
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∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 28.412 520.461 

Είναι σε καθυστέρηση: 9.197 - 

3  - 6 µήνες  18.395 - 

6 µήνες - 1έτος  77.522 1.534 

Πάνω από 1 έτος - 2.920.648 

3.054.175 3.442.642 

 

 

 

11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 246 368 

Καταθέσεις όψεως 558.843 94.175 

Σύνολο 559.089 94.543 

 

12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ, εκτός από τον Αριθµό µετοχών. 

Αριθµός µετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο 

1-Ιαν-14 315.500 946.500 946.500 

31-∆εκ-14 315.500 946.500 946.500 

1-Ιαν-15 315.500 946.500 946.500 

31-∆εκ-15 315.500 946.500 946.500 

 

 

13 Λοιπά αποθεµατικά 

Ποσά σε  Ευρώ. 
Τακτικό αποθεµατικο Σύνολο 

1-Ιαν-14 15.578 15.578 

31-∆εκ-14 15.578 15.578 

1 Ιανουαρίου 2015 15.578 15.578 

31 ∆εκεµβρίου 2015 15.578 15.578 
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14 ∆άνεια 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια   

Τραπεζικός δανεισµός 150.000 150.000 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 150.000 150.000 

   

Σύνολο δανείων 150.000   150.000   

 

15 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Προµηθευτές 211.563 98.944 

Υποχρεώσεις προς κοινοπρακτικά σχήµατα 100.681 1.459 

∆εδουλευµένοι τόκοι 1.693 1.693 

∆εδουλευµένα έξοδα 5.000 5.000 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 47.630 102.932 

Λοιπές υποχρεώσεις 443.727 431.857 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 3.294.182 3.240.518 

Σύνολο 4.104.476 3.882.403 

Βραχυπρόθεσµες 4.104.476 3.882.403 

Σύνολο 4.104.476 3.882.403 

 

Ανάλυση λοιπών Υποχρεώσεων 
 
 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Προκαταβολές Πελατών και Λοιποί Πιστωτές 172.709 293.191 

Υποχρεώσεις σε υπεργολάβους 215.007 49.344 

∆ικαιούχοι αµοιβών από παροχή υπηρεσίας και 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 56.010 89.321 

443.727 431.856 
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16 Αναβαλλόµενη φορολογία 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε  Ευρώ       

    
 

    31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:       
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες   2.588 2.555 

    2.588 2.555 

        
        
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

    
 

    31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης   (2.555) (2.789) 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων 
(σηµ.29) 

  (34) 234 

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα   - - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης   (2.588) (2.555) 

 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:           

            
Ποσά σε  Ευρώ.           

  
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-14 1.489 1.300 2.789 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

(234) -  (234) 

31-∆εκ-14 1.255 1.300 2.555 
        
        
1-Ιαν-15 1.255 1.300 2.555 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

(116) 150 34 

31-∆εκ-15 1.139 1.450 2.589 
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17 Προβλέψεις 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

Πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις Σύνολο 

1/1/2014 15.000 15.000 

31/12/2014 15.000 15.000 

1-Ιαν-15 15.000 15.000 

31-∆εκ-15 15.000 15.000 

 

18 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 
1-Ιαν έως 31-∆εκ-15  1-Ιαν έως 31-∆εκ-14 

 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε 
εργαζοµένους 46.403 - - 46.403 

 
92.393 - - 92.393 

Αναλώσεις 
Αποθεµάτων 319.225 - - 319.225 

 
168.205 - - 168.205 

Αποσβέσεις 
ενσώµατων παγίων  - - 8.880 8.880 

 
- - 8.880 8.880 

Έξοδα επιδιόρθρωσης 
και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων 57 - - 57 

 

225 - - 225 
Ενοίκια λειτουργικών 
µισθώσεων 4.525 - - 4.525 

 
664 - - 664 

Αµοιβές τρίτων  658.581 113 5.333 664.027  493.115 680 6.204 499.998 

Λοιπά 35.786 477 23.297 59.560  22.038 1.258 27.033 50.329 

Σύνολο 1.064.577 590 37.510 1.102.677 
 

776.640 1.938 42.117 820.694 

 

19 Λοιπά έσοδα / Λοιπά κέρδη/(ζηµίες) 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
1-Ιαν έως 31-∆εκ-15 1-Ιαν έως 31-∆εκ-14 

Λοιπά Έσοδα   
Ενοίκια 29.910 7.478 

Σύνολο  29.910 7.478 

   
Λοιπά κέρδη/(ζηµιές)   
Έκτακτα ανόργανα έσοδα 25 688 

Έκτακτα ανόργανα (έξοδα) (876) (6.294) 
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Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 395 
 

(Έξοδα) προηγουµένων χρήσεων (12.785) (8.342) 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) -  (2.009) 

Σύνολο Λοιπά κέρδη/(ζηµίες) (13.241) (15.957) 

 

20 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) – καθαρά 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Έξοδα τόκων 

 -Τραπεζικά δάνεια (6.631) (6.823) 

(6.631) (6.823) 

Έσοδα τόκων 170 351 

Καθαρά (έξοδα) / Έσοδα τόκων (6.461) (6.472) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

  Προµήθειες εγγυητικών επιστολών (1.174) (3.968) 

  ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (673) (6.669) 

(1.847) (10.637) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά (8.308) (17.110) 

 

21 Φόρος εισοδήµατος 

Στις 16.07.2015 θεσπίστηκε ο νέος νόµος 4334/16.07.2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και 
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)». Σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής 
φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται από 26% στο 29% και αυξάνεται από 80% σε 100% η 
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 2015 και έπειτα. Η επίδραση από τον επανυπολογισµό των 
αναβαλλόµενων φόρων στο φόρο εισοδήµατος της Κατάστασης αποτελεσµάτων απεικονίζεται στον παρακάτω 
πίνακα: Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

Ποσά σε  Ευρώ.   
 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Αναβαλλόµενος φόρος λόγω µεταβολής φορολογικού 
συντελεστή από 26% σε 29% 

(295) - 

Αναβαλλόµενος φόρος  261 235 

Σύνολο (34) 235 

 

 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που 
οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που 
ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος 
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Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο 
Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

 

Ποσά σε  Ευρώ.   
 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 
Λογιστικά κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (20.476) 161.547 

   
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες 
χώρες 

(5.938) 42.002 

   
Αναµορφώσεις 

  
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο - 522 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 882 735 

Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων - (45.104) 

Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

5.317 2.080 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή (295) -  

Φόροι (34) 235 

 

22  Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 37.145       73.213  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 9.257 19.179 

Σύνολο 46.403 92.393 

 

23 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρία έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή 

σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης µε 
«Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη». Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι εν λόγω οικονοµικές χρήσεις 
θεωρούνται οριστικές από πλευράς φορολογικού ελέγχου µετά το πέρας δεκαοκτώ µηνών από την υποβολή 
της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης προς το Υπουργείο Οικονοµικών. 
Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2014 διενεργήθηκε από Νόµιµο Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του 
Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4262/2014 και η Εταιρία έλαβε Πιστοποιητικό 
Φορολογικής Συµµόρφωσης µε «Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη». 
Για τη χρήση 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 Ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4262/2014. Ο έλεγχος αυτός για τη χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Για τις ανωτέρω πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ύψους € 15.000.  



Λ.Μ.Ν ΑΤΕ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 
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24 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 
µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 

 
Ποσά σε Ευρώ. 

  
  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 29.910 807.258 

 
Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη 29.910 807.258 

 
     Πωλήσεις - 799.780 

 
     Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 29.910 7.478 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 151.264 197.276 

 
Αγορές  από συνδεδεµένα µέρη 151.264 197.276 

 
     Κόστος πωληθέντων 151.264 197.276 

    
  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

α) Απαιτήσεις 2.946.319 3.353.497 

 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 2.946.319 3.353.497 

 
     Πελάτες 2.946.319 3.353.497 

β) Υποχρεώσεις 3.294.182 3.240.518 

 
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 3.294.182 3.240.518 

 
     Προµηθευτές 2.986.103 2.959.795 

 
     Λοιπές υποχρεώσεις 308.080 280.724 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λ.Μ.Ν ΑΤΕ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 
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25 Λοιπές σηµειώσεις 

 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

2. Η εταιρεία την 31.12.2015 απασχολούσε 6 άτοµα προσωπικό  και την 31.12.2014 0.  

3. Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2015 ανέρχονται σε ευρώ 3 χιλ. (2014: ευρώ 3 χιλ) και για 
λοιπές υπηρεσίες σε ευρώ 2 χιλ. (2014: ευρώ 3 χιλ).  

 

 

 

              Κηφισιά , 31 Μαρτίου 2016 
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