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 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Λ.Μ.Ν. Α.Τ.Ε.Ε.» 

 Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Λ.Μ.Ν. Α.Τ.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση οικονομικής θέσης  της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2011, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 

μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 

του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 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. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρείας «Λ.Μ.Ν. Α.Τ.Ε.Ε.» κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική 

της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι το σύνολο 

των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς 

συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της 

εταιρείας προτίθεται να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 

αυτού.  

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Βενετία Τριαντοπούλου-Αναστασοπούλου 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 

 

 

Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

Πατησίων 81 & Χέϋδεν 10434 Αθήνα 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης  

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώµατα πάγια  5 88 16  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 0   0   

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 7  7   7   

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 15 2 0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 2  2  

  99  25  

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέµατα 8 629   612   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9  444   822   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10  17  74  

  1.090 1.508   

Σύνολο ενεργητικού  1.189 1.533   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 11  1.521 1.026   

Λοιπά αποθεµατικά  12 16   16   

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον  (1.407)   (1.186)   

  130 (144)   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  130 (144)   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 16  15   0   

  15   0   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  14 867 1.434  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)  0 17  

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 13  177   226   

  1.044 1.677   

Σύνολο υποχρεώσεων  1.059 1.677   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.189 1.533   
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Πωλήσεις  268 921   

Κόστος πωληθέντων 17  (317) (1.067)   

Μεικτό κέρδος  (49)   (146)   

Έξοδα διάθεσης 17 (14)   (20)   

Έξοδα διοίκησης 17 (33)   (46)   

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 18  4   26   

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   (92)    (186)   

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες  (97)   15   

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 19  (13)   (13)   

Κέρδη προ φόρων  (202)   (184)   

Φόρος εισοδήµατος 21 (14)   (1)   

Καθαρά κέρδη περιόδου  (216)   (185)   
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Ποσά σε  χιλ. Ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα Ίδιες Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 1.026   16   0   -1.001   41   

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 

               

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια 

                 

Καθαρό κέρδος περιόδου           -185    -185   

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου 

0   0   0   -185   -185   

      

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)                  

  0   0   0   0  0  

      

31 ∆εκεµβρίου 2010 1026   16  0   -1.186   -144  

 

   

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα Ίδιες Μετοχές Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2011 1.026   16   0   -1.186 -144   

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 

495            495   

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια 

          -5 -5   

Καθαρό κέρδος περιόδου           -216    -216   

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου 

495   0   0   -221   274 

      

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)                  

  0   0   0   0  0  

      

31 ∆εκεµβρίου 2011 1.521 16  0   -1.186   130 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων 
Ποσά σε  χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Καθαρά κέρδη χρησης (216)   (185)   

   

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0 0 

Λοιπά 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρησης (καθαρά µετά από φόρους) 0   0   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρησης (216)   (185)   

   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρησης αποδιδόµενα σε:   

Μετόχους Εταιρείας  (216) (185) 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 22 103 65 

Καταβληθέντες τόκοι  (12) (12) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  (17) (4) 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  74 49 

    

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώµατων παγίων  (75) 0 

Λοιπά (παρακαλώ διευκρινήστε)  0 0 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (75) 0 

    

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Πληρωµές για έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  (6) 0 

Αποπληρωµή δανεισµού (Κεφάλαιο)  (50) (68) 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (56) (68) 

    

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (57)  (19)  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  74 93 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου  17   74   
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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 ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο µε 
ποσοστό 100%.Η Εταιρεία ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 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 Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 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 31/12/2011, είναι η ακόλουθη: 

� Χρήστος Αγ.Γιόκαρης , Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
� Αγγελος Χρ. Γιόκαρης , Αντιπρόεδρος 
� Αναστάσιος Σπ.Αρανίτης , µέλος 
� Ιωάννης Κων.Ασλανίδης ,µέλος 
� Άντιγόνη  Χρ.Γιόκαρης ,µέλος 
� Εδουάρδος Κων.Σαραντόπουλος 
� Ισαβέλλα Πρ.Τριανταφύλλου 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 16 
Φεβρουαρίου 2012 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: www.ellaktor.com. 

 

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. 
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Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΠ 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.   

 

2.2 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  

 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»  

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 τη 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 τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία . 

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»  

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 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»  

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»  

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 
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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. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που 
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του 
∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των 
συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής 
συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν 
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

 

∆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 την πιο πρόσφατη ετήσια 
έκθεση.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης 
των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2012   

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 
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 2015.  

 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 
χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων 
υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι 
µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της 
έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να 
αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει 
εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆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. 
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∆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».  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των 
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 
µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που 
σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση 
της οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις 
για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης.  Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
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Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 
11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους 
µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να 
κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις 
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 
αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. 
Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο 
λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα 
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 
10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν 
το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το 
λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και 
του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
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Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.  

 

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 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 
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. 

 

 

2.5 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 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 : 
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- 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. 

 

2.6 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. 

 

2.7 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. 

 

2.8 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. 
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(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. 

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. 

 

2.9 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. 
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2.10 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.  

 

2.11 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. 

 

2.12 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. 

 

2.13 ∆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. 

 

2.14 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 
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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. 

 

2.15 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 στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των 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. 

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. 

 

2.16 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. 

 

2.17 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. 

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. 
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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. 

 

2.18 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». 

 

2.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

 

 

2.20 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 
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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 
∆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. 

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.  
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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 
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. 
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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. 

5 Ενσώµατα πάγια    

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος        

1 Ιανουαρίου 2010  29   2  73   134  0   238 

Προσθήκες εκτός από leasing                   

Πωλήσεις / διαγραφές     -2             -2    

31 ∆εκεµβρίου 2010  29   0  73  134   0   236  

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις        

1 Ιανουαρίου 2010  -12  -1  -73  -133   0   -219  

Αποσβέσεις περιόδου  -1          -1      -2   

Πωλήσεις / διαγραφές     1                

31 ∆εκεµβρίου 2010  -13  0   -73   -134   0   -220 

        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2010  16   0   0   0  0   16 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος        

1 Ιανουαρίου 2011  29   0  73   134  0   236 

Προσθήκες εκτός από leasing        75           

Πωλήσεις / διαγραφές                    

31 ∆εκεµβρίου 2011  29   0  148  134   0   236  

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις        

1 Ιανουαρίου 2011  -13  0 -73  -134   0   -220  

Αποσβέσεις περιόδου  -2      -1         -3 

Πωλήσεις / διαγραφές                     

31 ∆εκεµβρίου 2011  -15  0   -74   -134   0   -223 

        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2011  14   0   74   0  0   88 
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6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία    

 

Ποσά σε  χιλ.Ευρώ Σηµείωση Λογισµικό ∆ικαίωµα 
παραχώρησης 

Υπεραξία  Λοιπά  Σύνολο 

Κόστος       

1 Ιανουαρίου 2010  4            4   

Προσθήκες               

Πωλήσεις/ διαγραφές                 

31 ∆εκεµβρίου 2010  4             4   

       

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

1 Ιανουαρίου 2010  -4            -4   

Αποσβέσεις περιόδου                 

Πωλήσεις/ διαγραφές                 

31 ∆εκεµβρίου 2010  -4           -4   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2010 

 0           0   

            

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση Λογισµικό ∆ικαίωµα 
παραχώρησης 

Υπεραξία  Λοιπά  Σύνολο 

Κόστος       

1 Ιανουαρίου 2011  4            4   

Προσθήκες               

Πωλήσεις/ διαγραφές                 

31 ∆εκεµβρίου 2011  4             4   

       

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

1 Ιανουαρίου 2011  -4            -4   

Αποσβέσεις περιόδου                 

Πωλήσεις/ διαγραφές                 

31 ∆εκεµβρίου 2011  -4           -4   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2011 

 0           0   

            

7 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Στην αρχή της περιόδου 7 7 

Προσθήκες νέες - - 

Στο τέλος της περιόδου 7 7 

Το παραπάνω υπόλοιπο τέλους χρήσης αφορά συµµετοχή στην Κ/Ξ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΜΝ ΑΤΕΕ» και στην 
Κ/Ξ «ΤΣΛΕΛΕΜΕΓΚΟΣ-ΛΜΝ ΑΤΕΕ-ΟΚΤΑΝΑ» (µε ποσό € 4χιλ. και € 3χιλ. αντίστοιχα). 

 

 



 - 27 -                           Λ.Μ.Ν ΑΤΕ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  
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8 Αποθέµατα 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 
   

Έτοιµο προιόν 629 612 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 629 612 

 

9 Απαιτήσεις 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Πελάτες (εκτός από παρακρατηµένες εγγυήσεις) 144   523   

Παρακρατηµένες εγγυήσεις (π.χ. κρατήσεις καλής εκτέλεσης) 0   0   

Σύνολο Πελατών 144 523 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη (10) (5) 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης       

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 134  518  

Απαιτήσεις από ΚΞ 100  117  

Λοιπές Απαιτήσεις 202   184   

Μείον: Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Σύνολο απαιτήσεων - Συνδεδεµένα µέρη 10   5   

Σύνολο 446   824   

   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2   2   

Κυκλοφορούν ενεργητικό 444   822   

 446   824   

 

Ανάλυση 'Λοιπών απαιτήσεων' (σύνολο):  

Ελληνικό ∆ηµόσιο (παρακρατούµενοι & προκαταβλητέοι φόροι π.χ. 3%, 4%, 
χρεωστ. ΦΠΑ) - ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
που προκύπτει από τη ∆ήλωση Εισοδήµατος 

137  

Προσωρινοί λογαριασµοί (∆ιαχείριση έργων σε απόδοση) 3   

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες 47 

Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών 10 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 3 

Λοιποί χρεώστες  2 

Σύνολο 202  

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών έχει ως εξής:  

 31-∆εκ-11 

0 - 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 44 

3  - 6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 0   

6 µήνες - 1έτος πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 31 

1 - 2 έτη πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 59 

2 - 3 έτη πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 0   

Πάνω από 3 έτη πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 0   

 134 

Ολες οι απαιτήσεις είναι σε χιλ.ευρω . 
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για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

 

10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 2 0  

Καταθέσεις όψεως 15   74   

Καταθέσεις προθεσµίας 0   0   

Repos 0   0   

Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως 0   0   

Σύνολο 17   74   

 

Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι σε  χιλ.ευρώ.  

 

11 Μετοχικό κεφάλαιο 

Με την από 21/11/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας ποσού  € 495.000,00 µε την έκδοση 165.000 νέων µετοχών, κοινών, ονοµαστικών µετά 
ψήφου, ονοµαστικής αξίας 3 €. Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε από κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων της 
εταιρείας προς την µητρική-µοναδική µέτοχο-εταιρεία ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 

 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 342.000 1.026         1.026   

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση)              

31 ∆εκεµβρίου 2010 342.000  1.026   0   0   1.026   

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2011 342.000 1.026         1.026   

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 165.000 495      495   

31 ∆εκεµβρίου 2011 507.000 1.521   0   0   1.521   

12 Λοιπά αποθεµατικά 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεµατικο 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 16 0 0 0 16 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα - -  - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2010 16   0  0   0   16   

 

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεµατικο 
Ειδικά & 
έκτακτα 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 
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αποθεµατικά 

1 Ιανουαρίου 2011 16 0 0 0 16 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα - -  - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2011 16   0  0   0   16   

 

13 ∆άνεια 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

   

Βραχυπρόθεσµα δάνεια   

Τραπεζικός δανεισµός 177 226  

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 177 226   

   

Σύνολο δανείων 177   226   

14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Προµηθευτές 104  2  

Μείον: Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη (96) 0 

Υποχρεώσεις προς ΚΞ 184 78  

∆εδουλευµένα έξοδα 6  2  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 4 6 

Λοιπές υποχρεώσεις 569 1.346 

Μείον: Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη (450) (1.059) 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 546 1.059 

Σύνολο 867  1.434  

   

Βραχυπρόθεσµες 867  1.434  

Σύνολο 867   1.434   

 

Ανάλυση 'Λοιπών υποχρεώσεων' (σύνολο):  

Προκαταβολές πελατών 108  

Υπεργολάβοι 208   

Λοιποί πιστωτές (περιλαµβάνονται και πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστικών 
λογαριασµών) 

253   

Σύνολο 569  

15 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: 
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Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

   

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:   

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 2  0 

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών   

 2  0 

   

 2 0 

 
 
 
 
 
 

  

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:   

 
 
 

  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 0 0 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 33) 1    0 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 1    

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής     

Συναλλαγµατικές διαφορές     

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 2   0 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος της χρήσης 2011 έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε τους νέους φορολογικούς συντελεστές 
που απορρέουν από τον Ν.3607/25.09.2008 άρθρο 19, παρ. 1. 

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 
χιλ.Ευρώ 

Προβλέψεις 
απαιτήσεων 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Φορολογικές 
ζηµίες 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια 

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικού 
κέρδους 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 
2011 0   0   0   0   0   0   0   0 

(Χρέωση) / 
πίστωση στην 
κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

0   0 0   0   0   0   1  1  

(Χρέωση) / 
πίστωση στα ίδια 
κεφάλαια 

0   1   0   0   0   0   0   1   

31 ∆εκεµβρίου 
2011 0   1  0   0   0   0   1 2 

 

16 Προβλέψεις 

Ποσά σε  χιλ.Ευρώ 

Πρόβλεψη για 
εξαγορά 

µειοψηφίας σε 
θυγατρική 

Πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις Λοιπές προβλέψεις Σύνολο 
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1 Ιανουαρίου 2010 - - 20 20 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου   - - 
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν - - -20 -20 

31 ∆εκεµβρίου 2010 - - - - 

     

1 Ιανουαρίου 2011 - - - - 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου  15 - 15 
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν - - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2011 - 15 - 15 

 

17 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

  31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Ποσά σε  χιλ. Ευρώ Σηµ 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 
διάθεσης 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Παροχές σε εργαζοµένους 20 27 16 5 - 21 14 

Αναλώσεις Αποθεµάτων  - - - 39 - - 
Αποσβέσεις ενσώµατων 
παγίων  

5 2 1 - 1 1 - 

Αποσβέσεις ασώµατων 
παγίων  

6 - - - - - - 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και 
συντήρησης ενσώµατων 
παγίων 

 - - - - - - 

Ενοίκια λειτουργικών 
µισθώσεων 

 - - - - 1 1 

Παροχές τρίτων (∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥ∆ΑΠ, εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας, Φυσικό αέριο 
κ.λπ ) 

 5 - - 1 1 - 

Ασφάλιστρα  - - - - - - 
Λοιπές παροχές τρίτων 
(υπόλοιποι λογ/σµοί 62) 

 - - - - - - 

Αµοιβές τεχνικών 
(µηχανικών, µελετητών κ.λπ) 

 - - - 89 - - 

Αµοιβές υπεργολάβων  
(συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών εισφορών 
προσωπικού υπεργολάβων) 

 252 - - 902 - - 

Λοιπές αµοιβές & έξοδα 
τρίτων (υπόλοιποι λογ/σµοί 
61) 

 15 4 - 4 2 - 

Λοιποί λογαριασµοί 
προβλέψεων 

 - - - - - - 

Φόροι-Τέλη (∆ηµοτικοί 
φόροι κ.λπ) (λογ/σµοί 63) 

 15 - - 29 14 - 

Έξοδα µεταφορών και 
ταξειδίων 

 - - - 1 - - 

Έξοδα προβολής, 
διαφήµισης, εκθέσεων και 
επιδείξεων 

 - - - 1 1 1 

Συνδροµές, εισφορές, 
δωρεές, επιχορηγήσεις 

 - 1 1 - 1 1 

Έντυπα και γραφική ύλη  - - - - - - 
Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων 
οικονοµικών καταστάσεων 
κ.λπ 

 - 2 2 - 2 2 

Υλικά άµεσης ανάλωσης και 
έξοδα κοινοχρήστων 

 - - - - - - 

∆ιάφορα έξοδα (υπόλοιποι 
λογ/σµοί 64) 

 1 9 6 - 2 1 

Λοιπά έξοδα τραπεζών  - - - - - - 
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Σύνολο  317 33 14 1.067 46 20 

 

18 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 0 -1 

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 20 7   

Έκτακτα ανόργανα (έξοδα) (35) 0  

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 19  20  

Σύνολο 4 26 

 

19 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Έξοδα τόκων   

 -Τραπεζικά δάνεια (8)  (8)  

 (8) (8) 

Έσοδα τόκων   

 - Έσοδα τόκων 0   0   

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων (8)   (8)   

   

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   

 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών (5)   (5)   

 (5) (5) 

   

Σύνολο (13)   (13)   

 

20 Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 36   27   

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 12 8 

Σύνολο 48  35  

 

21 Φόρος εισοδήµατος 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Φόρος χρήσης / περιόδου 15   1   

Αναβαλλόµενος φόρος  (1)   0   

Σύνολο 14   1   
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Σύµφωνα µε το Ν. 3943/2011, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται σε 20% για 
τη διαχειριστική χρήση 2011 και µετά.  

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 
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 το αργότερο 
εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της 
τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  Ο έλεγχος 
αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής 
της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» 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 χιλ. Ευρώ  31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  -202   -184   

Συντελεστής φορολογίας:  20% 24% 

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

 -40  -44  

  
Φόρος επί 

αναµορφώσεων 
Φόρος επί 

αναµορφώσεων 

Αναµορφώσεις    

Έσοδα συµµετοχών και κοινοπραξιών - 19 -4   

Λοιπά εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε φόρο - 0   0   

Επιπλέον έσοδα που φορολογούνται + 0   0   

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς + 0   1   

Λοιποί φόροι (π.χ. συµπληρωµατικός φόρος ενοικίων) + 0   0   

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου + 15   0   

Περαίωση Ν.3888/2010 + 0 21 

Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων - 0   0   

∆ιαφορά εσόδου από κατασκευαστικά συµβόλαια βάσει % ολοκλήρωσης 
για τα οποία δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόµενη φορολογία 

 0   0   

Έξοδα  που εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, δεν αναγνωρίζονται 
κατά ∆ΠΧΠ (π.χ. αποσβέσεις αΰλων που έχουν διαγραφεί στα ∆ΠΧΠ) και 
για τα οποία δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόµενη φορολογία 

 -1 0 

∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόµενης φορολογίας  0   0   

Φορολογικές ζηµιές χρήσης / περιόδου   21 47 

Αντιλογισµός πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος  0 -20 

Φόροι  14 1 

22  Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Καθαρά κέρδη περιόδου  (216) (185) 

Προσαρµογές για:    

Φόρο εισοδήµατος 21 14   1   

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5  3 2 
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(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων 5 0 1 

Έξοδα τόκων  13   13   

  (186)  (168)  

    

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων  (17) (3) 

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  379 (177) 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  (73) 413 

  289 233 

    

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  103 65 

 

23 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 
Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011. 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. 

 

24 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλ.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: 

  31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     

 Πωλήσεις προς θυγατρικές 0 0 

 Πωλήσεις προς συγγενείς 0 0 

 Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη 19 28 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     

 Αγορές από θυγατρικές 0 0 

 Αγορές από συγγενείς 0 0 

 Αγορές από συνδεδεµένα µέρη 344 772 

γ) Έσοδα από µερίσµατα 0 0 

δ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0 0 

ε) Πωλήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 

ζ) Αγορές από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 
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31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

α) Απαιτήσεις     

 Απαιτήσεις από θυγατρικές 0 0 

 Απαιτήσεις  από συγγενείς 0 0 

 Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 10 5 

β) Υποχρεώσεις     

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0 0 

 Υποχρεώσεις προς συγγενείς 0 0 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 546 1.059 

γ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 

25 Λοιπές σηµειώσεις 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

2. Η εταιρεία την 31.12.2011 δεν απασχολεί προσωπικό και την 31.12.2010 το απασχολούµενο προσωπικό της 
ανερχόταν σε 1 άτοµο.  

3. Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2011 ανέρχονται σε ευρώ 2 χιλ. (2010: ευρώ 2 χιλ) και για 
λοιπές υπηρεσίες σε ευρώ 4 χιλ. (2010: ευρώ 0 χιλ).  

 

              Κηφισιά , 16 Φεβρουαρίου 2012 
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