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Ισολογισµός 
 
   

    

 
 Σηµείωση   31-∆εκ-08    31-∆εκ-07  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό          
Ενσώµατα πάγια 5   1.958.517    373.374  
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 6   51.918.462      
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11   11.619.833    136.237  
Παράγωγα 7   574.570      
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9   45.877    7.706  
     66.117.259    517.317  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

    
   

Αποθέµατα 8   209.105    3.727.599  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9   147.907.551    5.540.422  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10   3.732.429    956.844  
     151.849.086    10.224.864  
Σύνολο ενεργητικού     217.966.344    10.742.181  
          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους           
Μετοχικό κεφάλαιο 11   50.000.000    8.006.600  
Λοιπά αποθεµατικά 12   (38.660.573)    -  
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον     (4.946.207)    (408.712)  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    6.393.220    7.597.888  
          
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις          
∆άνεια µακροπρόθεσµα 13   135.237.767    -  
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 16    25.273    3.286  
Παράγωγα 7   48.700.005    -  
     183.963.044    3.286  
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις           
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14    17.863.898    3.141.008  
Προκαταβολές χρηµατοδοτικής συµβολής 
∆ηµοσίου(βραχυπρόθεσµο µέρος-ΙFIRC 12)   

 9.746.181   
 -  

     27.610.080    3.141.008  
Σύνολο υποχρεώσεων     211.573.124    3.144.293  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων     217.966.344    10.742.181  

 

 

 

 

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

 

   31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
 Σηµείωση    

    
 

- 
Πωλήσεις   99.621.360  
Κόστος πωληθέντων 17  (91.337.434) - 
Μεικτό κέρδος   8.283.926  
Έξοδα διάθεσης 17  (190.649) - 
Έξοδα διοίκησης 17  (7.027.243) (460.536) 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 20  458.222 3.586 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης    1.524.256 (456.950) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 18  (6.806.558) - 
Κέρδη προ φόρων    (5.282.303) (456.950) 
Φόρος εισοδήµατος 21  1.206.735 136.238 
Καθαρά κέρδη χρήσης    (4.075.568) (320.712) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

    Λοιπά     
αποθεµατικά 

   Αποτελέσµατα    
    εις νέον Σύνολο 

      
22 ∆εκεµβρίου 2006 
 
Εκδοση µετοχικού κεφαλαίου  8.006.600 - - 

 
8.006.600 

 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια  - - (88.000) (88.000) 

Καθαρό κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης   - - (320.712) 
 

(320.712) 
31 ∆εκεµβρίου 2007  8.006.600 - (408.712) 7.597.888 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

    Λοιπά     
αποθεµατικά 

   Αποτελέσµατα    
    εις νέον Σύνολο 

 
01 Ιανουαρίου 2008  8.006.600 - (408.712) 7.597.888 
 
Καθαρό κέρδος/ζηµία που 
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια   (38.660.573) (461.927) 

 
(39.122.500) 

 
Καθαρό κέρδος χρήσης  - - (4.075.568) (4.075.568) 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους χρήσης   (38.660.573) (4.537.495) (43.198.068) 
Eκδοση µετοχικού κεφαλαίου  41.993.400 - - 41.993.400 
31 ∆εκεµβρίου 2008  50.000.000 (38.660.573) (4.946.207) 6.393.220 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
  

  

 Σηµ.   1.1.2008  22.12.2006   
     31.12.2008   31.12.2007  

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες         

Κέρδη προ φόρων    (5.282.303)   (456.950)  

Πλέον/µείον προσαρµογές για:          

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 17   368.499   60.225  
Aποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 17   509.469   1.824  
         

Έσοδα τόκων    (604.907)   -  

(Κέρδη)/Ζηµιές από παράγωγα    688.001     

Εξοδα τόκων    6.661.801   -  

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

   

    

Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων    (142.544.158)   (5.548.128)  
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 
 

 
 

  3.518.494 
  

(3.676.739) 
  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων    21.060.175   3.144.293  

Καταβληθέντες τόκοι   
                

(2.211.149)   -  

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)     (117.836.077)   (6.475.474)  

          

Επενδυτικές δραστηριότητες          
Αγορά άυλων στοιχείων    (52.323.171)   (18.584)  
Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων  5   (1.919.545)   (467.698)  
Τόκοι εισπραχθέντες    604.907   -  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)     (53.637.809)   (486.282)  

          

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες          
Εκδοση νέων µετοχών 
 

11   41.993.400 
  

8.006.600 
    

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου    (461.927)   (88.000)  
∆άνεια αναληφθέντα    184.000.000   -  
Αποπληρωµή ∆ανείου    (51.282.000)   -  

Σύνολο εκροών  από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  
   

174.249.473   7.918.600  

  
   

    
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)  

   
2.775.587   956.842  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου     956.842   -  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου     3.732.430   956.842  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία MΩΡΕΑΣ ΑΕ είναι η εταιρεία ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-
Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε µε τον 
Ν.3559/2007, και υπεγράφη µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας, µε την οποία  της ανέθεσε το 
έργο «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ- 
ΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-
ΣΠΑΡΤΗ» έναντι συµβατικού ανταλλάγµατος που συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης του 
Εργου Παραχώρησης, σε συνδυασµό µε καταβολή άλλων ανταλλαγµάτων  και συγκεκριµένα: 

Tο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου συνίσταται στην παραχώρηση εκ µέρους του ∆ηµοσίου στον 
Παραχωρησιούχο  δίνοντας το δικαίωµα επιβολής και  είσπραξης για ίδιο λογαριασµό, ∆ιοδίων Τελών από τους 
Χρήστες του Εργου Παραχώρησης και του δικαιώµατος εµπορικής εκµετάλλευσης των υπαρχόντων και προς 
κατασκευή Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση 
των Χρηστών.   

Επίσης το Ελληνικό ∆ηµόσιο παραχωρεί στον Παραχωρησιούχο το αποκλειστικό δικαίωµα λειτουργίας, 
συντήρησης και εκµετάλλευσης  του έργου τόσο του υφιστάµενου όσο και του προς κατασκευή. 

Η Περίοδος Παραχώρησης αρχίζει από την Ηµεροµηνία Εναρξης Παραχώρησης και λήγει την αντίστοιχη 
ηµεροµηνία µετά από τριάντα (30) χρόνια. Η συνολική διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών  
προσµετράται  σε ηµερολογιακούς µήνες από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης και ο Παραχωρησιούχος 
θα εκτελέσει και θα ολοκληρώσει τις Κατασκευές  εντός  πενήντα τεσσάρων (54) µηνών. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί την 22η ∆εκεµβρίου 2006, είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της 
έδρας της είναι στην Υψούντος 8,  Τρίπολη. Παράλληλα η Εταιρεία διατηρεί ένα Κεντρικό Υποκατάστηµα στην 
Ερµού 25 , Κηφισιά. Η  οικονοµική χρήση 2008 είναι  η δεύτερη εταιρική  χρήση. 

Την 3η Μαρτίου 2008 έγινε η Εναρξη Παραχώρησης για την εταιρεία και την 18η Μαρτίου έγινε η έναρξη 
λειτουργίας  του αυτοκινητόδροµου λειτουργώντας τους υφιστάµενους σταθµούς διοδίων που βρίσκονται στη 
Νεστάνη του Νοµού Αρκαδίας και Σπαθοβούνι του Νοµού Τριπόλεως. Οι σταθµοί διοδίων της Νεστάνης και 
Σπαθοβουνίου αποτελούν για τον Μωρέα Α.Ε. υποκαταστήµατα. 

H εταιρεία ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ενοποιείται µε τη µέθοδο πλήρους ενοποίησης από τον όµιλο εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις  που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Απριλίου 2009 τελούν υπό 
την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

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. 
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Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών που έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν 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, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΑ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών 
µέσων (εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008) 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία (µε εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα 
να µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να πληροί τον ορισµό «∆άνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε 
καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα 
να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει 
καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση  που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΕΕΧΑ 11 - ∆ΠΧΑ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007) 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν 
µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες συναλλαγές πρέπει να λογίζονται ως 
συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η 
διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΕΕΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2008) 
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Η διερµηνεία αυτή εφαρµόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2008 και επηρέασε το λογιστικό χειρισµό της 
Εταιρείας. Η εν λόγω διερµηνεία  δεν είχε αναδροµική ισχύ καθώς η Έναρξη Παραχώρησης έγινε την 3η 
Μαρτίου 2008 και η Εναρξη Λειτουργίας την 18η Μαρτίου 2008.  

 ∆ΕΕΧΑ 14 – 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 2008)  

Η διερµηνεία αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα µακροχρόνια προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή 
επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως 
διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα 
διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου 
απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τέτοια 
προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.     

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να 
περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος 
(“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις 
(“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να 
παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει τις παραπάνω 
τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων για το 
έτος 2009. 

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να 
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η Εταιρεία αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο) 
(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») 
και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών 
αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Η Εταιρεία αναµένει ότι αυτές οι 
τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – Αντισταθµισµένα 
στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 
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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 εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η Εταιρεία  εξετάζει την επίπτωση στις 
οικονοµικές του καταστάσεις από την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 39. 

 ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ 
να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση τις 
προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η 
τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα 
µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η 
Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την 
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους 
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την 
οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. ∆εν αναµένεται η 
τροποποίηση να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς η εταιρεία δεν παρέχει τέτοιες 
παροχές στους εργαζοµένους της. 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου 
στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων 
µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το 
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις 
ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι 
αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρµόζονται µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα 
επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Το Πρότυπο δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 8 «Τοµείς ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε 
βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας 
οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε 
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βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Το Πρότυπο δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 

 ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΕΕΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008) 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει το χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας 
όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια» σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ΕΕΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

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 έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία. 

 ∆ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (εφαρµόζεται για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Οκτωβρίου 2008) 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 
προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για λογιστική 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία 
οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 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 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η 
Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7  
«Κατάσταση ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της 
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πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα 
αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση 
στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτή η 
τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι δεσµεύσεις 
για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια τροποποίηση 
που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος 
προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισµένων παροχών.  

• Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα 
έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιµέτρηση της 
υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. 

• Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί στο 
εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

• Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί 
για να είναι συνεπές. 

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 
υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς να 
επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  
αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν  θα έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν 
έχουν ληφθεί δάνεια τέτοιας φύσης. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιµετωπίζεται 
λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί 
ως στοιχείο κατεχόµενο  προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η 
τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς δεν υπάρχουν 
επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες. 

 ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται  ως µοναδικό 
στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε συγκεκριµένα 
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στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στην επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης 
καταχωρούνται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο ποσό 
της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 
2009. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν υπάρχουν επενδύσεις 
σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7  
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας καθώς δεν υπάρχουν επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση δεν θα έχει 
επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν δραστηριοποιείται σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 

∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων 
γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 
«Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία 
επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν έχει συµµετοχές σε καµία κοινοπραξία. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της πώλησης 
υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς 
εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και θα 
παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 
2009.  Παρ’ όλα αυτά δεν αναµένεται η τροποποίηση να έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει 
πραγµατοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση 
αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η Εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η 
πληρωµή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» 
ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της 
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σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου. 

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

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

• Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των 
αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. 

• Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική 
εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή 
διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης 
κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. 

• Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο 
αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα και 
αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η 
λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να 
πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι 
ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΑ 8 «Τοµείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η 
γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker). 

• Όταν επιµετράται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο 
πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως 
επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως,  όπου εφαρµόζεται η µέθοδος της 
εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός 
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο επιµετράται στο 
κόστος µέχρι τη νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην 
οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει καµία 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισµοί εύλογης 
αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να λαµβάνονται 
υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση δεν θα έχει 
επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα. 

∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των 
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∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής ταξινοµούνται 
ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του 
ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο 
ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 ορίζει ότι αυτές οι 
τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση δεν θα 
έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν έχει συµµετοχές σε θυγατρικές.  

2.3 Μισθώσεις 

(α) Η 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. 

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. Η εταιρεία δεν έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  Οι υποχρεώσεις της από 
λειτουργικές µισθώσεις αναλύονται στην σηµείωση 22.  

(β) Η 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.  

 

2.4 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. 

Οι αποσβέσεις 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 . 

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.   

 

2.5 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν: 

(α) Άδειες λογισµικού οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία 
κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

(β)  ∆ικαίωµα παραχώρησης το οποίο αποτιµάται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις.Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης (30 έτη). 

2.6 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. 

 

2.7 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. 
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(β) ∆άνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

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

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

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

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

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

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

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

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. 
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2.8 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Η Εταιρεία αξιολογεί κατά περίπτωση τη σύναψη συµβάσεων παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µε 
στόχο να αντισταθµίσει την έκθεση σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων που συνδέεται µε µακροχρόνιες 
δανειακές συµβάσεις. 

Η Εταιρεία τεκµηριώνει, κατά την έναρξη µιας συναλλαγής, τη σχέση µεταξύ των αντισταθµιστικών µέσων και 
των αντισταθµιζόµενων στοιχείων, καθώς επίσης και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για την ανάληψη 
διαφόρων αντισταθµιστικών ενεργειών. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει τη σύνδεση όλων των παραγώγων που 
ορίζονται ως αντισταθµιστικά µέσα µε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ή µε 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις ή προβλεπόµενες συναλλαγές. Επιπλέον, γίνεται εκτίµηση, κατά την έναρξη της 
αντιστάθµισης και σε συνεχή βάση, του βαθµού στον οποίο τα παράγωγα που χρησιµοποιούνται σε 
αντισταθµιστικές συναλλαγές είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στην εξουδετέρωση των µεταβολών στις 
τρέχουσες αξίες ή στις ταµειακές ροές των  αντισταθµιζόµενων στοιχείων. 

 Οι εύλογες αξίες των παράγωγων εργαλείων που χρησιµοποιούνται για σκοπούς αντιστάθµισης 
γνωστοποιούνται στη Σηµείωση 7. Οι µεταβολές στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών στα Ίδια 
Κεφάλαια γνωστοποιούνται στη Σηµείωση 12. Η συνολική εύλογη αξία των παραγώγων αντιστάθµισης 
κατατάσσεται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό ή στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν το εναποµένον 
αντισταθµιζόµενο στοιχείο έχει διάρκεια µεγαλύτερη των 12 µηνών, ή στο κυκλοφορούν ενεργητικό ή στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εφόσον η εναποµένουσα διάρκεια του αντισταθµιζόµενου στοιχείου είναι 
µικρότερη των 12 µηνών. Παράγωγα που κατέχονται για εµπορία κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό 
ή στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

(α) Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών 

Τα παράγωγα στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος (εύλογη αξία) κατά την ηµεροµηνία σύναψης της 
σχετικής συµφωνίας και στη συνέχεια επιµετρούνται στη δίκαιή τους αξία. 

Το τµήµα της µεταβολής στην εύλογη αξία του παραγώγου που θεωρείται αποτελεσµατικό και πληροί τα 
κριτήρια αντιστάθµισης ταµειακών ροών, αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια. Τα κέρδη ή ζηµιές που σχετίζονται 
µε το µη αποτελεσµατικό τµήµα της µεταβολής αναγνωρίζονται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, στη 
γραµµή «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έσοδα) – καθαρά». 

Το σωρευτικό ποσό που καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στις 
περιόδους που το αντισταθµιζόµενο στοιχείο επηρεάζει το κέρδος ή τη ζηµιά της περιόδου. Το κέρδος ή η ζηµιά 
που συνδέεται µε το αποτελεσµατικό τµήµα της αντιστάθµισης των συµβάσεων ανταλλαγής κυµαινόµενων 
επιτοκίων δανεισµού αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, στη γραµµή «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
(έσοδα) – καθαρά». Ωστόσο, όταν εκ της αναµενόµενης συναλλαγής που αντισταθµίζεται προκύπτει 
αναγνώριση ενός µη-χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού (όπως απόθεµα ή ενσώµατο πάγιο), τότε τα 
κέρδη ή οι ζηµιές που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί στην καθαρή θέση µεταφέρονται από τα Ίδια 
Κεφάλαια και συνυπολογίζονται στο αρχικό κόστος του στοιχείου ενεργητικού. Τα ποσά αυτά τελικά 
επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα, στην περίπτωση των αποθεµάτων µέσω του κόστους πωληθέντων, και στην 
περίπτωση των ενσώµατων παγίων µέσω των αποσβέσεων.  

Όταν ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν λήξει ή πωληθεί ή όταν µια σχέση αντιστάθµισης παύει να πληροί τα 
κριτήρια της αντισταθµιστικής λογιστικής, τα σωρευτικά κέρδη ή ζηµιές που έχουν µέχρι εκείνη τη στιγµή 
καταχωρηθεί στα Ίδια Κεφάλαια παραµένουν στα Ίδια Κεφάλαια και αναγνωρίζονται όταν τελικά η 
αναµενόµενη συναλλαγή περάσει από την Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Όταν µια αναµενόµενη συναλλαγή δεν 
εκτιµάται πλέον ότι θα συµβεί, τα σωρευτικά κέρδη ή ζηµιές που έχουν καταχωρηθεί στα Ίδια Κεφάλαια 
µεταφέρονται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, στη γραµµή «Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά)». 
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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. 

 

2.10 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν 
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της 
πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης 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.   

 

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 
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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 επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών 
διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία 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 προγράµµατα καθορισµένων παροχών.   

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον των µεταβολών που προκύπτουν από τα µη 
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας (δεν υπάρχουν περιουσιακά 
στοιχεία του προγράµµατος). 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 εταιρία 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. 
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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 της χρήσης προέρχονται κυρίως από την εκµετάλλευση του αυτοκινητόδροµου, λειτουργικές 
µισθώσεις και από πιστωτικούς τόκους τραπεζών. 

 Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της µίσθωσης.   

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 µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

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. Ο 
Όµιλος 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». 
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2.18 Συµφωνίες Παραχώρησης 

Στις Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιώµατος παροχής υπηρεσιών του ∆ηµοσίου σε ιδιώτη η Εταιρεία εφαρµόζει 
τη ∆ΕΕΧΑ 12 εφόσον πληρούνται οι παρακάτω δύο συνθήκες: 

α) ο παραχωρητής (grantor) ελέγχει ή καθορίζει ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παράσχει ο παραχωρησιούχος 
(operator), σε ποιους και σε ποια τιµή και 

β) ο παραχωρητής ελέγχει οποιοδήποτε σηµαντικό υπόλοιπο συµφερόντων στην υποδοµή στο τέλος της 
περιόδου της συµφωνίας παραχώρησης. 

Σύµφωνα µε τη ∆ΕΕΧΑ 12, τέτοιες υποδοµές δεν αναγνωρίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του 
παραχωρησιούχου ως ενσώµατα πάγια, αλλά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ως Χρηµατοδοτική 
Συµβολή ∆ηµοσίου (financial asset model) και/ή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως ∆ικαίωµα Παραχώρησης 
(intangible asset model), ανάλογα µε τους συµβατικά συµφωνηθέντες όρους. 

i) Χρηµατοδοτική Συµβολή ∆ηµοσίου (Financial Asset Model) 

Η Εταιρεία ως παραχωρησιούχος, αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στο βαθµό που 
έχει ανεπιφύλακτο συµβατικό δικαίωµα να λάβει µετρητά ή άλλο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού 
από το παραχωρητή για τις υπηρεσίες κατασκευής. 

Στην περίπτωση των συµβάσεων παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα να λάβει 
µετρητά, εάν ο παραχωρητής συµβατικά εγγυάται να καταβάλει στον παραχωρησιούχο: 

α) συγκεκριµένα ή καθορισµένα ποσά ή  

β) το έλλειµµα που µπορεί, ενδεχοµένως, να προκύψει µεταξύ των ποσών που λαµβάνονται από τους χρήστες 
της δηµόσιας υπηρεσίας και το συγκεκριµένο ή καθορισµένο ποσό που προβλέπεται από τη Σύµβαση 
Παραχώρησης. 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ως αποτέλεσµα της ∆ΕΕΧΠ 12 εµφανίζονται στον Ισολογισµό ως 
«Χρηµατοδοτική Συµβολή από το ∆ηµόσιο» και αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο  κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου αφαιρουµένων και τυχόν ζηµιών αποµείωσης. Το πραγµατικό επιτόκιο ισούται µε το 
µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου του παραχωρησιούχου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση 
Παραχώρησης. 

ii) ∆ικαιώµατα Παραχώρησης (Intangible Asset modsl) 

Η Εταιρεία, ως παραχωρησιούχος, αναγνωρίζει ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού στο βαθµό που λαµβάνει ένα 
δικαίωµα (άδεια) να χρεώνει τους χρήστες της δηµόσιας υπηρεσίας. Το δικαίωµα της χρέωσης των χρηστών της 
δηµόσιας υπηρεσίας δεν αποτελεί ένα  ανεπιφύλακτο δικαίωµα λήψης µετρητών, καθώς τα ποσά που 
λαµβάνονται εξαρτώνται από το κατά πόσο το κοινό κάνει χρήση της υπηρεσίας. 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού ως αποτέλεσµα της εφαρµογής ∆ΕΕΧΠ 12 εµφανίζονται στα «Άυλα 
Περιουσιακά Στοιχεία» του Ισολογισµού, αναλύονται ως «∆ικαίωµα Παραχώρησης» και αποτιµούνται στο 
κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της 
Σύµβασης Παραχώρησης. 
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iii) Χρηµατοδοτική Συµβολή ∆ηµοσίου και ∆ικαίωµα Παραχώρησης (Mixed Model) 

Όταν η σύµβαση παραχώρησης προβλέπει ότι ο παραχωρησιούχος αµείβεται για τις υπηρεσίες κατασκευής εν 
µέρει µε ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού και εν µέρει µε ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού, η 
Εταιρεία αναγνωρίζει χωριστά κάθε συστατικό της αµοιβής του, σύµφωνα µε τα ανωτέρω (Χρηµατοδοτική 
Συµβολή από το ∆ηµόσιο και ∆ικαίωµα Παραχώρησης). 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και λογιστικοποιεί το έσοδο και το κόστος που σχετίζεται µε τις υπηρεσίες κατασκευής 
ή αναβάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 (σηµείωση 2.17), ενώ το έσοδο και το κόστος σχετικά µε τις υπηρεσίας 
λειτουργίας αναγνωρίζεται και λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18. 

2.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

 

2.20 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να 
αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων ή την κατασκευή έργων, 
περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και 
µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά 
αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

Οι επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για τη χρηµατοδότηση Συµβάσεων Παραχώρησης παρουσιάζονται σύµφωνα 
µε τη ∆ΕΕΧΠ 12 ως µείωση της Χρηµατοδοτικής Συµβολής ∆ηµοσίου (σηµείωση 2.18) 

 

3    ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς, 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και  συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία 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. 
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(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 αγορών των ανταλλακτικών  και 
υλικών, τα οποία προορίζονται για την κατασκευή και  λειτουργία  του αυτοκινητόδροµου. 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) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα είναι ελάχιστες οι οποίες 
κυρίως προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων αναφορικά µε το τεχνικό έργο. 

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

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της 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 εκτεθειµένη σε διακυµάνσεις των 
επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και της 
ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να 
δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων. 

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί 
συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών 
θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί. Η Εταιρεία έχει 
συνάψει συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων καθώς και συµφωνίες διασφάλισης µεγίστου/ελαχίστου πιθανού 
επιτοκίου, στο πλαίσιο αντιστάθµισης του σχετικού κινδύνου. 

Τα δάνεια είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια και το σύνολο τουδανεισµού είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος 
επιτοκίου προέρχεται από µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ.  

Η Εταιρεία  παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων. 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 εκτελούντια για λογαριασµό του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

∆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 υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. 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. 
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 (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.Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από την διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στον 
ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας 
την 31 ∆εκεµβρίου 2008.  

31η ∆εκεµβρίου 2008 

ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 Εντός 1 έτους Μεταξύ 1 και 2 

ετών 
Μεταξύ 2 και 5 

ετών 
Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία 

 

2.135.282 

 

6.029.776 

 

13.892.176 

 

47.224.797 

 

69.282.031 
∆άνεια    260.458.318 260.458.318 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων της εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε µονάδες βάσης (+0.25%) θα είχε ως 
αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2008, κρατώντας όλες τις άλλες 
µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 342.184. Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στα προ φόρων κέρδη 
υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των 
εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

3.2 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. 

3.3 ∆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 
∆ανεισµός της εταιρείας (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες 
µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) εξαιρουµένων όµως των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή 
(non-resource debt) και των αντίστοιχων ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων που είναι συνδεδεµένα µε την 
χρηµατοδότηση αυτοχρηµατοδοτούµενων/συνχρηµατοδοτούµενων έργων.  
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Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αντιστοιχούν σε δάνεια χωρίς αναγωγή, ως εκ τούτου ο υπολογισµός 
του δείκτη κεφαλαιακής µόχλευσης δεν έχει εφαρµογή. 

 

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 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. 

 (β) Προβλέψεις  

 
(i) 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 

 
Μεταφορικά  

µέσα  
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 
 Έπιπλα και 

εξαρτήµατα     Σύνολο 
Κόστος      
22-∆εκ.-06      

Προσθήκες εκτός από leasing 320.522 
 

34.000 
 

113.176 467.698 
Πωλήσεις / διαγραφές -   - - 

31-∆εκ-07 320.522 
 

34.000 
 

113.176 467.698 
 
1-Ιαν-08 320.522 

 
34.000 

 
113.176 467.698 

Προσθήκες εκτός από leasing 1.218.473 555.555  145.516 1.919.545 
Πωλήσεις / διαγραφές -   - - 
31-∆εκ-08 1.538.995 589.555  258.692 2.387.242 
      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις      
22-∆εκ.-06      
Αποσβέσεις χρήσης (422) -  (93.902) (94.324) 
Πωλήσεις / διαγραφές - -  - - 
31-∆εκ-07 (422) -  (93.902) (94.324) 
 
 
1-Ιαν-08 (422) 

-  

(93.902) (94.324) 
Αποσβέσεις χρήσης (175.570) (39.045)  (119.786) (334.401) 
Πωλήσεις / διαγραφές - -  - - 
31-∆εκ-08 (175.992) (39.045)  (213.688) (428.725) 
      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 320.100 34.000  19.274 373.374 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 1.363.003 550.510  45.004 1.958.517 

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
 

Σηµ. 
 

Λογισµικό 
∆ικαίωµα       

Παραχώρησης 
 

    Σύνολο 
Κόστος       

22-∆εκ.-06       
Προσθήκες εκτός από leasing  27  18.585 -  18.585 
31-∆εκ-07   18.585 -  18.585 
       
1-Ιαν-08   18.585 -  18.585 
Προσθήκες    19.709 52.303.462  52.323.171 
31-∆εκ-08   38.294 52.303.462  52.341.756 
       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
22-∆εκ.-06       
Αποσβέσεις χρήσης   (18.585) -  (18.585) 
31-∆εκ-07   (18.585) -  (18.585) 
       
1-Ιαν-08   (18.585) -  (18.585) 
Αποσβέσεις χρήσης   (19.709) (385.000)  (404.709) 
31-∆εκ-08   (38.294) (385.000)  (423.294) 
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Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007   - -  - 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008   - 51.918.462  51.918.462 

Σύµφωνα µε τη διερµηνεία ∆ΕΕΧΑ 12 – Συµβάσεις Παραχώρησης, το τίµηµα έχει διαχωριστεί σε δυο στοιχεία, 
σε χρηµατοοικονοµικό   περιουσιακό στοιχείο βασιζόµενο στην χρηµατοδοτική συµβολή από το ∆ηµόσιο και το 
υπόλοιπο ποσό ως αϋλο περιουσιακό στοιχείο. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38, το Αϋλο περιουσιακό στοιχείο θα 
αποσβένεται κατά τη περίοδο την οποία αναµένεται ότι θα χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία Παραχώρησης (έτη 
30). 

7 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

   31-∆εκ-08  31-∆εκ-07 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate 
swaps) για αντιστάθµιση ταµειακών ροών   -  - 

Συµφωνίες διασφάλισης µέγιστου/ελάχιστου 
πιθανού επιτοκίου (interest rate caps)   574.570  - 

Σύνολο   574.570  - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate 
swaps) για αντιστάθµιση ταµειακών ροών   48.700.005  - 

Σύνολο   48.700.005  - 

      
Λεπτοµέρειες συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων 
(interest rate swaps)      
Ονοµαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίων (interest 
rate swaps)    92.267.800  - 

Ονοµαστική αξία διασφάλισης µεγίστου/ελάχιστου 
πιθανού επιτοκίου (interest rate caps)   47.030.128  - 

      

Σταθερό επιτόκιο   3,7%-4,8%  - 

Κυµαινόµενο επιτόκιο   Euribor+   

Η εύλογη αξία του παραγώγου που χρησιµοποιείται ως εργαλείο αντιστάθµισης µεταβολής των ταµειακών ροών 
καταχωρείται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό/µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις εφόσον η εναποµένουσα διάρκεια 
του αντισταθµιζόµενου στοιχείου είναι µεγαλύτερη των 12 µηνών. 

Το τµήµα της αντιστάθµισης ταµειακών ροών (cash flow hedge) που κρίνεται ως µη αποτελεσµατικό και 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων αφορά σε κέρδος ευρώ 688.001 (σηµείωση 18). Κέρδη ή 
ζηµιές από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων που αναγνωρίζονται στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών 
ροών στα Ίδια Κεφάλαια της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, θα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά 
την αποπληρωµή των δανείων. 

8 Αποθέµατα 

   

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Παραγωγή σε εξέλιξη   - 3.727.599 

Λοιπά  209.105 - 

Σύνολο  209.105 3.727.599 
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9 Απαιτήσεις 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η εταιρεία 
εισπράττει  διόδια κατά την διέλευση των οχηµάτων.  

. 

   31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Πελάτες   8 - 
Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη   86.506 - 
Μείον:Προβλέψεις αποµείωσης   - - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών   86.514 - 
Aπαιτήσεις από Κ/Ξ   115.557.280 - 
Λοιπές Απαιτήσεις   32.309.634 5.548.128 

Σύνολο   147.953.428 5.548.128 
     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   45.877 7.706 
Κυκλοφορούν ενεργητικό   147.907.551 5.540.422 

   147.953.428 5.548.128 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις»  ποσού ευρώ 32.309.634 περιλαµβάνει ποσό ευρώ 15.658.954. που 
προέρχεται από απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ευρώ 3.238 από «Επιταγές εισπρακτέες», ευρώ 29.649 από 
«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», ευρώ 10.601.472 από «Έξοδα εποµένων χρήσεων», και ποσό ευρώ 6.016.321 
από  «Λοιποί  χρεώστες». 

Αντίστοιχα για το έτος 2007 o λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις»  ποσού ευρώ 5.548.128 περιλαµβάνει  ποσό 
ευρώ 490.241 που προέρχεται από απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ευρώ 5.020.667 από «Έξοδα εποµένων 
χρήσεων» , ευρώ 26.538 από «Προκαταβολές προµηθευτών/πιστωτών» και ευρώ 10.682 από «Λοιποί 
Χρεώστες». 

Οι  απαιτήσεις της εταιρείας δεν  είναι σε κανένα άλλο νόµισµα εκτός του ευρώ. 

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 

10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  6.796 5.595 
Καταθέσεις όψεως  3.725.634 951.249 

Σύνολο  3.732.429 956.844 

 

11 Μετοχικό κεφάλαιο 

 Αριθµός µετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

22 ∆εκεµβρίου 2006    
Εκδοση Μετοχικού 
Κεφαλαίου 80.066 8.006.600 8.006.600 
31 ∆εκεµβρίου 2007 80.066 8.006.600 8.006.600 
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 Αριθµός µετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 80.066 8.006.600 8.006.600 
Εκδοση Μετοχικού 
Κεφαλαίου 419.934 41.993.400 41.993.400 
31 ∆εκεµβρίου 2008 500.000 50.000.000 50.000.000 

    

Η ονοµαστική αξία της µετοχής είναι 100,00 ευρώ. 
 

Στις 5 Φεβρουαρίου του 2008 η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφάσισε την αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  κατά το ποσό των 3.000.000 ευρώ µε την έκδοση 30.000 νέων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστική αξίας 100 ευρώ εκάστης. 
 
Στις 13 Φεβρουαρίου του 2008 η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφάσισε την αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  κατά το ποσό των 38.993.400 ευρώ µε την έκδοση 389.934 νέων 
κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστική αξίας 100 ευρώ εκάστης. 

 
 Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο  της εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 

                                                                      
METOXOI 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ποσοστό 
% 

1 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 43.350.000 86,7% 

2 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
6.650.000 13,3% 

 Σύνολο 50.000.000 100,0% 

 

12 Λοιπά αποθεµατικά 

 

Αποθεµατικό 
αντιστάθµισης 

ταµειακών ροών Σύνολο 
   
22 ∆εκεµβρίου 2006 - - 
Μεταφορά από τα αποτελέσµατα - -  
31 ∆εκεµβρίου 2007 - -  
    
1 Ιανουαρίου 2008 - - 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση & αντιστάθµιση ταµειακών 
ροών (38.660.573) (38.660.573) 
31 ∆εκεµβρίου 2008 (38.660.573) (38.660.573) 
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13 ∆άνεια  

   31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός     
Oµολογιακό ∆άνειο   83.967.517  
Από Συνδεδεµένα µέρη   51.270.250 - 
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων   135.237.767 - 

     

 Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής: 

 

  

 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  
  

   έως 6 µήνες            Σύνολο  
31 ∆εκεµβρίου 2008    
Σύνολο δανείων  61.718.000 73.519.767 135.237.767   

  61.718.000 73.519.767 135.237.767  

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

 
  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Μεταξύ 1 και  2 ετών  - - 
Μεταξύ 2 και 5 ετών  - - 
Πάνω από 5 έτη  135.237.767 - 

  135.237.767 - 

Από το σύνολο του µακροπρόθεσµου δανεισµού ποσό ευρώ 73.519.767 αφορά δάνεια περιοδικά 
αναθεωρούµενου κυµαινόµενου επιτοκίου και ποσό ευρώ 61.718.000 αφορά δάνεια σταθερού επιτοκίου µε 
αντιστάθµιση επιτοκιακού κινδύνου µε µέσο επιτόκιο 3,79%. 

 

14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Προµηθευτές  1.658.461 519.219 
Προµηθευτές-Συνδεδεµένα µέρη  404.999 1.197.546 
∆εδουλευµένα έξοδα  2.215.731 933.646 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη  234.655 45.125 
Λοιπές υποχρεώσεις  1.661.074 58.128 
Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη  11.688.979 387.344 
Σύνολο  17.863.898 3.141.008 
    
    
Βραχυπρόθεσµες  17.863.898 3.141.008 
Σύνολο  17.863.898 3.141.008 
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Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 1.661.074 περιλαµβάνει ποσό ευρώ113.302 από «Αποδοχές 
προσωπικού πληρωτέες», ευρώ 24.605 από «Λοιπούς Πιστωτές» , ευρώ 43.964 από «Πιστωτές µηχανηµάτων», 
ευρώ 70.979 από «Υπεργολάβους», ευρώ 920 από «∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων», ευρώ 1.362.117 από 
«Αναβαλλόµενες Πληρωµές»,  και  ευρώ 45.186 από «∆ικαιούχους αµοιβών από παροχή υπηρεσίας». 

Aντίστοιχα για το 2007 ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 58.128 περιλαµβάνει ποσό 
ευρώ 12.554 από «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες», ευρώ 2.567 από «Λοιπούς Πιστωτές» και  ευρώ 
43.007 από «∆ικαιούχους αµοιβών από παροχή υπηρεσίας». 

 
Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι στο νόµισµα ευρώ.  

    

 

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: 

 

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες  11.619.833 136.238 
  11.619.833 136.238 
   

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Υπόλοιπο αρχής χρήσης   (136.238)  - 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης 
αποτελεσµάτων   (1.206.735) (136.238) 
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια 
κεφάλαια  (10.276.861) - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  (11.619.833) (136.238)  

Ο αναβαλλόµενος φόρος της χρήσης 2008 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: 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

 
 

Λοιπά Σύνολο 

22 ∆εκεµβρίου 2006   
Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 897 897 

31 ∆εκεµβρίου 2007 897 897 

   
1 Ιανουαρίου 2008 897 897 
Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 30.681 30.681 

31 ∆εκεµβρίου 2008 31.578 31.578 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

 
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις  

Λοιπά Σύνολο 

22 ∆εκεµβρίου 2006    
(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 137.134 - 137.134 

31 ∆εκεµβρίου 2007 137.134 - 137.134 
    
1 Ιανουαρίου 2008 137.134 - 137.134 
(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 1.087.881 149.535 1.237.416 
(Χρέωση)/πίστωση στα ίδια κεφάλαια - 10.276.861 10.276.861 
31 ∆εκεµβρίου 2008 1.225.015 10.426.396 11.651.411 

 

16 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

   31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:    
Συνταξιοδοτικές παροχές   25.273 3.286 

Σύνολο   25.273 3.286 
 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

 

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:    
Συνταξιοδοτικές παροχές  23.278 897 

Σύνολο  23.278 897 
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό είναι τα εξής: 

 
     31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων     25.739 3.286 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά 
κέρδη/ (ζηµίες)     (467) - 
Υποχρέωση στον ισολογισµό     25.273 3.286 
 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 

 
     
     31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης    23.076 3.286 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος     158 - 
Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων 
αναλογιστικών (κερδών)/ζηµιών     45 - 
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε 
εργαζοµένους     23.278 3.286 
 
Η µεταβολή της υποχρέωσης στον Ισολογισµό είναι η εξής: 

  
  

 
 

31-∆εκ-08 

 
 

31-∆εκ-07 
 

Yπόλοιπο έναρξης     3.286 - 
Kαταβαλόµενες αποζηµιώσεις    (1.291)  
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα    23.278  3.286 
Υπόλοιπο τέλους     25.273 3.286 

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

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  5,50% 4,80% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  4,00% 4,00% 
    

17 Έξοδα ανά κατηγορία 

31 ∆εκεµβρίου 2007 
Σηµ Εξοδα 

διοίκησης  Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 19 132.987  132.987 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 60.225  60.225 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

6 
1.824  1.824 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων 

 
83.658  83.658 

Ενοίκια λειτουργικώνµισθώσεων  11.452  11.452 
Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών 
έργων 

 
119.225  119.225 

Λοιπά  51.165  51.165  

Σύνολο  460.536  460.536 
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31 ∆εκεµβρίου 2008 
Σηµ

. 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης 
   

    Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 19 1.798.101 78.249 287.307  2.163.657 
Αναλώσεις αποθεµάτων  379.141 396 4.414  383.950 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 336.900 96 31.504  368.499 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 498.719 - 10.750  509.469 
Eξοδα επιδιόρθωσης & συντήρησης ενσώµατων 
παγίων 

 
225.463 13 8.080  233.556 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  217.244 12.453 130.117  359.815 
Παροχές τρίτων  604.535 1.253 169.194  774.982 

Ασφάλιστρα  2.041.711 32 445  2.042.187 

Λοιπές παροχές τρίτων  13.493 - -  13.493 

Αµοιβές τεχνικών  1.813.925 - -  1.813.925 

Αµοιβές υπεργολάβων  67.974.435 - -  67.974.4355

Λοιπές αµοιβές & έξοδα τρίτων   14.992.257 60.325 6.256.063  21.308.64545

Λοιπά  441.510 37.833 129.371  608.714 

Σύνολο  91.337.434 190.649 7.027.243  98.555.326 

 

18 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά 

 

    31-∆εκ-08 

Έξοδα τόκων     

 -Τραπεζικά δάνεια    6,661,801 
-Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
τραπεζικών εγγυήσεων    27.463 

-∆ιάφορα έξοδα τραπεζών    34.200 

    6.723.464 
Έσοδα τόκων    (604.907) 
Κέρδη/ Ζηµιές (κέρδη) από συµβάσεις 
ανταλλαγής επιτοκίων    688.001 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά    6.806.558 

 

19 Παροχές σε εργαζοµένους 

 

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  1.640.649 106.897  
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  458.669 26.090  
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 23.278 - 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  41.057 - 

Σύνολο  2.163.654 132.987 
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20 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

 

 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Ενοίκια   310.506    - 
Λοιπά Κέρδη  147.716       3.586 
Σύνολο 458.222  3.586  

 

21 Φόρος εισοδήµατος 

 

    31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Φόρος χρήσης    - - 
Αναβαλλόµενος φόρος    (1.206.735) (136.238) 

Σύνολο    (1.206.735) (136.238) 

 

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: 

    

   31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Κέρδη προ φόρων βάσει των καταστάσεων 
αποτελεσµάτων χρήσεως   (5.282.303) (456.950) 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύον 
φορολογικό συντελεστή 25%    (1.320.576) (114.237) 
     
Αναµορφώσεις     
∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και 
αναβαλλόµενης φορολογίας    229.323 - 
Εξοδα που εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, 
δεν αναγνωρίζονται κατά ∆ΠΧΑ και δεν ε΄χει 
υπολογιστεί αναβαλλόµενη φορολογία   (115.482) - 

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο    (22.001) 
Φόρος εισοδήµατος βάσει των καταστάσεων 
αποτελεσµάτων χρήσεως   (1.206.735) (136.238) 

 

Η εταιρεία δεν σχηµάτισε προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του 2007 και 2008. Κατόπιν 
τούτου 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. 
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22 Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Τα παρακάτω ποσά αφορούν σε δεσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις τα οποία µισθώνονται από τρίτους.  

    
  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Έως 1 έτος  
 

254.209 156.553 

Από 1-5 έτη  
 

630.900 506.042 

Περισσότερα από 5 έτη  
 

229.896 317.563 

Σύνολο  

 
 

1.115.005 980.158 

Οι λειτουργικές µισθώσεις αφορούν ενοίκια αυτοκινήτων και ακινήτων. 

23 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 

α) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας είναι το 2007 και 2008. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της 
εταιρείας για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόµενο να 
προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές. 

β) Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τα οποία δεν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις. 

24 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 τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:  

 

    31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   1.053.307 - 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   88.044.422 1.364.028 

  
   

31-∆εκ-08 
 

31-∆εκ-07 
α) Απαιτήσεις   115.643.786 - 
β) Υποχρεώσεις   63.364.228 1.584.890 

      

 

25 Λοιπές σηµειώσεις 

Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2008 ανέρχεται σε 115 άτοµα και την 31.12.2007 
ανέρχονταν σε 8. 
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26 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

  Ουδέν σηµαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2008 µέχρι σήµερα. 

   

 

 

Τρίπολη, 30 Απριλίου 2009 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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