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 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και 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 Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆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 οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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 οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι 
τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της 
Εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 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. 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ 

Αρ. Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  10461 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

 

Ποσά σε Ευρώ. 
   

    

 
Σηµ. 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώµατα πάγια 5 1.080.193 1.216.382 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 3.602 274 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 7 80.392 80.392 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13 - 308.449 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8 5.702 2.198 

  
1.169.888 1.607.695 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 12.917.466 16.955.683 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 4.069.576 2.446.245 

  16.987.042 19.401.928 

Σύνολο ενεργητικού 
 

18.156.931 21.009.623 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο 10 3.582.662 3.582.662 

Λοιπά αποθεµατικά 11 2.914.457 2.914.457 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 
 

(1.257.487) (1.030.115) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  5.239.632 5.467.004 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 353.499 - 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 14 174.986 244.341 

  
528.485 244.341 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 12.220.761 15.298.279 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος)  

168.054 - 

  12.388.814 15.298.279 

Σύνολο υποχρεώσεων  12.917.299 15.542.620 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

18.156.931 21.009.623 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 εως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

   

 
Σηµ. 1-Ιαν έως            

31-∆εκ-10 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-09 

Πωλήσεις  21.297.494 23.946.206 

Κόστος πωληθέντων 15 (18.301.710) (22.793.731) 

Μεικτό κέρδος  2.995.784 1.152.475 

Έξοδα διοίκησης 15 (159.453) (531.411) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 16 (571.918) 50.006 

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες 
 

(1.562.197) 1.006.410 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  702.217 1.677.481 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 17 5.249 5.478 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρου εισοδήµατος  707.466 1.682.959 

Φόρος εισοδήµατος 19 (894.743) (51.557) 

  
(187.277) 1.631.401 

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης 19 (40.095) -  

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης µετά το φόρο 
εισοδήµατος και την έκτακτη εισφορά κοινωνικής 
ευθύνης  

(227.372) 1.631.401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 εως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

 1-Ιαν έως31-∆εκ-10 1-Ιαν έως 31-∆εκ-10 

Καθαρά  Κέρδη / (Ζηµίες) χρήσης (227.372) 1.631.401 

   
Λοιπά Συνολικά Έσοδα   
Λοιπά συνολικά Έσοδα χρήσης (καθαρά µετά από φόρους) - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) χρήσης (227.372) 1.631.401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 εως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ποσά σε Ευρώ. 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1-Ιαν-09 3.582.662 2.914.457 (2.661.517) 3.835.602 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµίες) χρήσης - - 1.631.401 1.631.401 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
    

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) χρήσης - - 1.631.401 1.631.401 

31-∆εκ-09 3.582.662 2.914.457 (1.030.115) 5.467.004 

     
1-Ιαν-10 3.582.662 2.914.457 (1.030.115) 5.467.004 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµίες) χρήσης - - (227.372) (227.372) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
    

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) χρήσης  - - (227.372) (227.372) 

31-∆εκ-10 3.582.662 2.914.457 (1.257.487) 5.239.632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 εως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
Σηµ. 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

01.01.2009 - 
31.12.2009 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 

 
707.466 1.682.959 

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
   

Αποσβέσεις 5,6 138.273 169.709 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 
 

(8.313) (51.902) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17 3.386 3.004 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
 

3.961.866 (1.228.573) 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
 

(3.146.874) 893.797 

Μείον:  
   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 17 (3.386) (3.004) 

Καταβεβληµένοι φόροι 
 

(31.990) - 

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 
 

1.620.429 1.465.990 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
   

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 5,6 (8.734) (47.990) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 
 

3.000 53.594 

Τόκοι εισπραχθέντες 17 8.636 8.481 

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

2.902 14.085 

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

1.623.330 1.480.075 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  2.446.245 966.170 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 
 

4.069.576 2.446.245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 εως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, στον κλάδο των κατασκευών. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 
γραφεία της είναι στην Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά Αττικής . 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας µε ποσοστό 100% και η οποία περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισιά. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 22 Μαρτίου 2011 και 
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετοχών. Είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου 
της Εταιρείας: www.ellaktor.com. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  

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 Αναφοράς, 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 ∆ΠΧΑ 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.   

2.2 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 και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για 
τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική 
οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η 
τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών 
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εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης 
περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν 
µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  
ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία 
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση 
από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) 
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά 
τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους 
την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η διερµηνεία αυτή δεν 
επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2009) 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα 
λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει 
για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση 
ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του 
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική χρήση.  Επίσης, εφόσον 
δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας.   

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι 
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση 
συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην 
κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  
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∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα 
ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011   

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια 
του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της 
αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η 
µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο 
κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά 
µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες 
περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση 
η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει 
να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά 
έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων 
που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση 
για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης 
αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη 
εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος 
µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 
της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα 
από την εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η εταιρεία θα 
αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται 
µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η 
επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να 
ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της πώλησης.  Λόγω της δυσκολίας και 
υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε 
εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα 
ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης.  Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο 
αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα 
οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης.  
Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί 
να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης.   Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 
Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και 
απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές 
όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα 
που τίθενται σε εφαρµογή.  

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να 
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την 
απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο 
ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα 
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους 
µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση 
δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 
2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη.  
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010) 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς 
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση.  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.   

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε 
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη 
αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει 
το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
εταιρεία.   

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του 
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 
2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις 
σηµειώσεις.  

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε 
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην 
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από τις πιο πρόσφατες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις.  

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης 
των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας  επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζεται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 

 (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 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία 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. 

(β) Εταιρεία ως εκµισθωτής 

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 
µισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  
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2.5 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 στην Εταιρεία 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 2.7). 

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. 

2.6 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες 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. 

2.7 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη 
αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την 
εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες.) Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί 
αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

2.8 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 
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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.  

2.9 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. 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

2.11 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα 
λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης 
στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 
την ηµεροµηνία ισολογισµού  και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η 
διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές 
αρχές.  

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 που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 
ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο 
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό. 

2.12 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.  Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των 
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περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα 
αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 
µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων 
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Λόγω των τρεχουσών οικονοµικών συγκυριών χρησιµοποιήθηκε η καµπύλη 
των οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντί των ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 
µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας 
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος 
εξαρτώνται από τον εναποµείναντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

 (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 όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την 
απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει 
πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές 
τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη 
υποχρέωση. 

2.13 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τεχνικά έργα και λειτουργικές µισθώσεις. 

Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 
περιγράφεται στη Σηµείωση 2.14 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 της, 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 λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των δανείων χορηγηθέντων και απαιτήσεων, τα έσοδα από τόκους 
αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις µελλοντικές ροές για σκοπούς αποµείωσης. 

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

2.14 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 
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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». 

 

2.15 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε 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 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 και διαµορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσων και  
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο 
καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
Ενδεικτικά, η Εταιρεία  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. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες 
µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. 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 και στις επενδύσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο 
εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

 

3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την 
επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.  
 
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός δανεισµός 
της (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα). Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 
 

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. 

 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 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 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. 

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 την Εταιρεία για 
συµπληρωµατικές εργασίες και αναγνωρίζει έσοδο βάσει του σταδίου ολοκλήρωσης, εφόσον θεωρεί 
πιθανή την είσπραξη του εν λόγω ποσού. 

(β) 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. 
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5 Ενσώµατα πάγια    

 

Ποσά σε Ευρώ. 
      

 
Οικόπεδα & 

Κτίρια 
Μεταφορικά 

µέσα  
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος       
1-Ιαν-09 1.391.439 539.436 1.046.813 493.025 7.337 3.478.051 

Προσθήκες εκτός από leasing - 307 5.532 42.098 - 47.937 

Πωλήσεις / διαγραφές - (111.892) (64.027) (2.025) - (177.944) 

31-∆εκ-09 1.391.439 427.851 988.317 533.098 7.337 3.348.043 

       
1-Ιαν-10 1.391.439 427.851 988.317 533.098 7.337 3.348.043 

Προσθήκες εκτός από leasing - - 4.000 739 - 4.739 

Πωλήσεις / διαγραφές - (61.945) (7.891) (3.400) - (73.237) 

31-∆εκ-10 1.391.439 365.906 984.426 530.437 7.337 3.279.546 

       

       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
1-Ιαν-09 (367.490) (420.113) (941.250) (401.100) - (2.129.952) 

Αποσβέσεις χρήσης (57.053) (37.322) (33.346) (41.760) - (169.480) 

Πωλήσεις / διαγραφές - 109.980 57.791 - - 167.771 

31-∆εκ-09 (424.542) (347.455) (916.805) (442.859) - (2.131.661) 

       
1-Ιαν-10 (424.542) (347.455) (916.805) (442.859) - (2.131.661) 

Αποσβέσεις χρήσης (57.053) (20.878) (29.200) (30.474) - (137.605) 

Πωλήσεις / διαγραφές - 59.745 7.839 2.330 - 69.914 

31-∆εκ-10 (481.595) (308.588) (938.166) (471.004) - (2.199.353) 

       
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009 966.897 80.397 71.512 90.239 7.337 1.216.382 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2010 909.844 57.318 46.260 59.434 7.337 1.080.193 
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6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία     

 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

 
Λογισµικό Σύνολο 

Κόστος   
1-Ιαν-09 54.907 54.907 

Προσθήκες 54 54 

31-∆εκ-09 54.961 54.961 

   
1-Ιαν-10 54.961 54.961 

Προσθήκες 3.995 3.995 

31-∆εκ-10 58.956 58.956 

   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
1-Ιαν-09 (54.458) (54.458) 

Αποσβέσεις χρήσης (229) (229) 

31-∆εκ-09 (54.687) (54.687) 

   
1-Ιαν-10 (54.686) (54.686) 

Αποσβέσεις χρήσης (668) (668) 

31-∆εκ-10 (55.354) (55.354) 

   
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 275 275 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 3.602 3.602 

 

 

7 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  

 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

   
Στην αρχή της χρήσης 80.392 80.392 

Στο τέλος της χρήσης 80.392 80.392 
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8 Απαιτήσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

 
31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Πελάτες (εκτός από παρακρατηµένες εγγυήσεις) 2.518.286 4.788.495 

Παρακρατηµένες εγγυήσεις (π.χ. κρατήσεις καλής εκτέλεσης) 960.254 1.146.604 

Σύνολο Πελατών 3.478.540 5.935.099 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 2.897.248 2.953.176 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 6.375.788 8.888.274 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 2.474.283 2.228.171 

Απαιτήσεις από ΚΞ 2.850.712 3.953.282 

Λοιπές Απαιτήσεις 1.222.385 1.888.154 

Σύνολο 12.923.169 16.957.881 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 5.702 2.198 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 12.917.466 16.955.683 

 12.923.169 16.957.881 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» της χρήσης του 2010 ποσού ευρώ 1.222.385 περιλαµβάνει ποσό 443.109 
από «Προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους φόρους, χρεωστικό ΦΠΑ και προκαταβολές προµηθευτών / 
πιστωτών» , 437.099 από «Επιταγές εισπρακτέες», 30.077 από «Έξοδα επόµενων χρήσεων» και 312.100 από 
«Λοιπούς χρεώστες».  

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις»  της  χρήσης του 2009  ποσού ευρώ 1.888.154  περιλαµβάνει ποσό 847.855 
από «Προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους φόρους,  χρεωστικό ΦΠΑ,  ασφαλιστικούς οργανισµούς και  
προκαταβολές προµηθευτών /  πιστωτών» ,464.105  από «Επιταγές εισπρακτέες», 39.854  από «Έξοδα επόµενων 
χρήσεων» και 536.340 από «Λοιπούς χρεώστες».   

 

Μεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Πελατών: 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 613.444 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (613.444) 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 - 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 - 

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 4.609.313 2.870.281 

Είναι σε καθυστέρηση:   
3  - 6 µήνες  306.781 3.646.573 

6 µήνες - 1έτος  330.758 1.954.066 

1 - 2 έτη  1.018.783 274.597 

2 - 3 έτη  110.153 132.165 

Πάνω από 3 έτη  -  10.592 

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών  6.375.788 8.888.274 

 
Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
Όλες οι απαιτήσεις είναι σε ευρώ.  
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9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 436 3.160 

Καταθέσεις όψεως 4.069.140 2.443.085 

Σύνολο 4.069.576 2.446.245 

 
 

Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι σε Ευρώ. 

 

 

10 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

   

 
Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο  Σύνολο 

1-Ιαν-09 1.791.331 3.582.662 3.582.662 

31-∆εκ-09 1.791.331 3.582.662 3.582.662 

    
1-Ιαν-10 1.791.331 3.582.662 3.582.662 

31-∆εκ-10 1.791.331 3.582.662 3.582.662 

 
 
 
 
11 Λοιπά αποθεµατικά 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

    

 
Τακτικό 

αποθεµατικο 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά Σύνολο 

1-Ιαν-09 172.530 1.033.188 1.708.739 2.914.457 

31-∆εκ-09 172.530 1.033.188 1.708.739 2.914.457 

     
1-Ιαν-10 172.530 1.033.188 1.708.739 2.914.457 

31-∆εκ-10 172.530 1.033.188 1.708.739 2.914.457 

 
 
 
 
 
 
12 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

 
31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Προµηθευτές 2.774.153 1.433.761 

Υποχρεώσεις προς ΚΞ 1.529.385 3.810.238 

∆εδουλευµένα έξοδα 15.110 - 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 880.852 814.070 
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Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 791.961 3.323.071 

Λοιπές υποχρεώσεις 2.508.789 1.302.344 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 3.720.511 4.614.796 

Σύνολο 12.220.761 15.298.279 

   
Βραχυπρόθεσµες 12.220.761 15.298.279 

Σύνολο 12.220.761 15.298.279 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» της χρήσης του 2010 ποσού ευρώ 2.508.789  περιλαµβάνει ποσό 747.164 
από «Προκαταβολές πελατών», 237.858 από «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» και «∆ικαιούχους αµοιβών από 
παροχή υπηρεσίας» και 1.523.767 από «Υπεργολάβους». 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» της χρήσης του 2009 ποσού ευρώ 1.302.344  περιλαµβάνει ποσό 680.220 
από «Προκαταβολές πελατών», 37.965  από «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» και «∆ικαιούχους αµοιβών από 
παροχή υπηρεσίας» και 584.159  από «Υπεργολάβους». 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρώ. 
 
 
 
 
 
13 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-10 31-∆εκ-09 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:   
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 353.499 - 

 
353.499 - 

   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:   
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες - 308.449 

 
- 308.449 

   

 
353.499 (308.449) 

 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
Ποσά σε Ευρώ. 

 

 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης (308.449) (326.480) 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων  661.948 18.031 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 353.499 (308.449) 

 

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: 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

   
Ποσά σε Ευρώ. 

   

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια Σύνολο 

1-Ιαν-09 - 257.332 257.332 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 3.195 277.429 280.624 

31-∆εκ-09 3.195 534.761 537.956 

    

    
1-Ιαν-10 3.195 534.761 537.956 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 1.799 34.324 36.123 

31-∆εκ-10 4.994 569.085 574.079 

 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    
Ποσά σε Ευρώ. 

   

 
Κατασκευαστικά 

Συµβόλαια Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-09 554.134 29.677   583.812 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 243.403 19.191   262.594 

31-∆εκ-09 797.537 48.868 846.405 

  

    
1-Ιαν-10 797.537 48.868 846.405 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (615.386) (10.439) (625.825) 

31-∆εκ-10 182.151 38.429 220.581 

 

 

 

14 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
 
 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα ακόλουθα: 
  

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για: 
Συνταξιοδοτικές παροχές 174.986 244.341 

Σύνολο 174.986 244.341 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων έχουν ως ακολούθως: 
 
 

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 
Συνταξιοδοτικές παροχές 74.902 118.573 

Σύνολο 74.902 118.573 
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα παρακάτω: 
 
 

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 243.187 265.898 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (68.201) (21.557) 

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 174.986 244.341 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 
 
 

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 35.715 39.305 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 16.220 9.763 

Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων αναλογιστικών (κερδών) / ζηµιών - 1.497 
Κόστος προϋπηρεσίας (71.185) 68.008 

Ζηµιές από περικοπές 94.153 - 

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους  74.902 118.573 

 
Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι ως ακολούθως: 
 

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Yπόλοιπο έναρξης 244.341 148.387 

Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις (144.257) (22.619) 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 74.902 118.573 

Υπόλοιπο τέλους 174.986 244.341 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
 
 

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,30% 6,10% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00% 4,00% 

 

 

15 Έξοδα ανά κατηγορία 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

      

 1-Ιαν έως 31-∆εκ-10 1-Ιαν έως 31-∆εκ-09 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 4.584.448 70.683 4.655.130 4.918.949 285.652 5.204.601 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 5.673.147 - 5.673.147 7.740.838 - 7.740.838 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  84.334 53.272 137.605 108.874 60.606 169.480 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  - 668 668 - 229 229 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και 
συντήρησης ενσώµατων παγίων 

314.723 - 314.723 284.371 12.697 297.069 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 160.727 - 160.727 203.314 11.432 214.745 

Αµοιβές τρίτων  6.470.970 28.600 6.499.570 7.322.684 71.880 7.394.564 

Λοιπά 1.013.362 6.231 1.019.593 2.214.701 88.915 2.303.617 

Σύνολο 18.301.710 159.453 18.461.163 22.793.731 531.411 23.325.142 
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16 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 

 
Ποσά σε Ευρώ. 

 

 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-10 

1-Ιαν έως            
31-∆εκ-09 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (323) 43.420 

Ενοίκια 74.533 85.506 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) (646.128) (78.920) 

Σύνολο (571.918) 50.006 

 
 
 
 
17 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-10 

1-Ιαν έως            
31-∆εκ-09 

Έσοδα τόκων 8.636 8.481 

Καθαρά (έξοδα) / Έσοδα τόκων 8.636 8.481 

   
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

  
  ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (3.386) (3.004) 

 
(3.386) (3.004) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά 5.249 5.478 

 
 
 
 
18 Παροχές σε εργαζοµένους 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

 

 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-10 

1-Ιαν έως              
31-∆εκ-09 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 3.428.980 3.812.195 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.140.689 1.254.532 

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 74.902 118.573 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 10.559 19.301 

Σύνολο 4.655.130 5.204.601 
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19 Φόρος εισοδήµατος 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-10 

1-Ιαν έως            
31-∆εκ-09 

Φόρος χρήσης 232.795 33.527 

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης 40.095 - 

Αναβαλλόµενος φόρος  661.948 18.031 

Σύνολο 934.838 51.557 

 

Σύµφωνα µε το Ν.3845/2010, επιβλήθηκε το 2010 νέα έκτακτη εισφορά σε όλες τις ελληνικές εταιρείες µε κέρδη 
άνω των ευρώ 100 χιλ. για τη διαχειριστική χρήση 2009. Η επιβάρυνση για την εταιρεία ανέρχεται σε ευρώ 
40.095. 

 
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. 

  

 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-10 

1-Ιαν έως            
31-∆εκ-09 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 707.466 1.682.959 

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

169.792 420.740 

   
Αναµορφώσεις   
Έσοδα συµµετοχών και κοινοπραξιών 374.927 (251.603) 

Επιπλέον έσοδα που φορολογούνται - 11.552 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 209.001 45.938 

Φόροι προηγούµενων χρήσεων και λοιποί φόροι 160.619 6.423 

Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων - (197.107) 

∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόµενης φορολογίας (19.597) 15.613 

Έκτακτη εισφορά 40.095 - 

Φόροι 934.838 51.557 
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20 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2009-2010. 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια 
υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις 
φορολογικές αρχές.  
 
 
 
 

21 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
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-10 31-∆εκ-09 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 10.486.582 10.242.927 

 
Πωλήσεις προς θυγατρικές 79.658 - 

 
Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη 10.406.924 10.242.927 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.787.949 11.819.052 

 
Αγορές  από συνδεδεµένα µέρη 1.787.949 11.819.052 

    

  
31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

α) Απαιτήσεις 2.897.248 2.953.176 

 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 2.897.248 2.953.176 

β) Υποχρεώσεις 3.720.511 4.614.796 

 
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 3.720.511 4.614.796 
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22 Λοιπές σηµειώσεις 
1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  
2. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2010 ανέρχεται σε 75 άτοµα και την 31.12.2009 

ανερχόταν σε 68.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κηφισιά , 22 Μαρτίου 2011 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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