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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, αποτελεί θυγατρική του Οµίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» καθώς και τον βραχίονα αυτού στον 
τοµέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Η Εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασµό, κατασκευή και λειτουργία έργων 
διαχείρισης απορριµµάτων και στην παραγωγή ενέργειας από απορρίµµατα (Waste – to – Energy).  Η Εταιρεία 
διατηρεί ηγετική θέση στην Ελλάδα στην Κύπρο ενώ παρουσιάζει σηµαντική δραστηριότητα στη Γερµανία.  
 

Σηµειώνεται, πως η εταιρεία µέσω των Γερµανικών θυγατρικών της Herhof GmbH και Helector GmbH κατέχει 
διεθνώς αναγνωρισµένη τεχνογνωσία στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων µε αποτέλεσµα να δύναται να 
προσφέρει πλήρως καθετοποιηµένες λύσεις που µπορούν να ικανοποιήσουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις και 
ανάγκες απαιτητικών αγορών / πελατών.  

∆ιευρύνοντας την δραστηριότητά της και αναζητώντας νέες αγορές η Εταιρεία έχει µέχρι σήµερα επιδείξει 
σηµαντική τεχνογνωσία στους παρακάτω τοµείς: 

 

• Κατασκευής και λειτουργίας µονάδων διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και µολυσµατικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

o Κατασκευή & λειτουργία µονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ Λάρνακας-Αµµοχώστου ετήσιας 
δυναµικότητας 215,000 τόνων,  

o Κατασκευή, χρηµατοδότηση & λειτουργία µονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ στο Osnabrueck-
Γερµανίας ετήσιας δυναµικότητας 105,000 τόνων,   

o Κατασκευή µονάδας διαχείρισης ΑΣΑ στο Trier-Γερµανίας ετήσιας δυναµικότητας 215,000 
τόνων, 

o Κατασκευή Κ∆ΑΥ στο ∆ήµο Φυλής και Κορωπίου ετήσιας δυναµικότητας 215,000 τόνων 
o Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Άνω Λιοσίων,  
o Λειτουργία αποτεφρωτήρα νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Αττική)..        

• Κατασκευής και διαχείρισης ΧΥΤΑ και συναφών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:  
o Κατασκευή ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων 
o Κατασκευή ΧΥΤΑ-Φυλής,   
o Κατασκευή ΧΥΤΑ-Μαυροράχης Θεσσαλονίκης,  
o Κατασκευή ΧΥΤΑ Ταγαράδων  
o Κατασκευή ΧΥΤΑ Πάφου,  
o Κατασκευή & λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισµάτων (ΜΕΣ) Πάφου,  
o Κατασκευή & λειτουργία ΜΕΣ Άνω Λιοσίων - Φυλής.  
o Κατασκευή ΜΕΣ Ταγαράδων  
o Κατασκευή ΜΕΣ Μαυροράχης 

• Ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ΑΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:  
o Κατασκευή, χρηµατοδότηση & λειτουργία µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & 

θερµότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόµενο από τους ΧΥΤΑ Άνω Λιόσιων και Φυλής 
µέσω της θυγατρικής εταιρίας ΒΕΑΛ ΑΕ – Συνολική ∆υναµικότητα 23.5 MW (η µεγαλύτερη 
µονάδα στην Ευρώπη),  

o Κατασκευή, χρηµατοδότηση & λειτουργία µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερµότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόµενο από το ΧΥΤΑ Ταγαράδων - Συνολική 
∆υναµικότητα 5 MW ,  

o Ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής δυναµικότητας 7.8 MW στη περιφέρεια ∆ωδεκανήσου 
µέσω της θυγατρικής ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ.  
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Παράλληλα η Εταιρεία υλοποιεί πιλοτικά και ερευνητικά προγράµµατα υπό την αιγίδα επιδοτούµενων 
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία αναζητείται εµπειρία σε νέες εφαρµογές µε µελλοντική 
προστιθέµενη αξία από την εξέλιξή τους σε επιχειρηµατικά σχέδια.     

Η λειτουργία και η ανάπτυξη της εταιρείας δεν είναι τόσο διακριτή στις παραπάνω κατηγορίες, όσο συνεργατική 
και αλληλοσυµπληρούµενη και κάθε φορά πραγµατοποιείται µέσω κατάλληλων κατά περίπτωση εταιρικών 
σχηµάτων στα οποία η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και τη διαχείριση. Για το λόγο αυτό η συνολική δράση και 
ανάπτυξή της αποτυπώνεται καλύτερα µέσω των ενοποιηµένων οικονοµικών της µεγεθών. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

• Εντός του έτους ολοκληρώθηκε επιτυχώς η κατασκευή των κάτωθι έργων:  
o Κατασκευή Μουσείου Μπουζιάνη 
o Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας 
o Κατασκευή ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 
o Κατασκευή ΧΥΤΑ ΙΙ  

 

• Εντός του έτους υπεγράφησαν οι κάτωθι συµβάσεις:  
o Τον Φεβρουάριο υπεγράφη η σύµβαση «Αποκατάσταση ΧΥΤΑ ∆ουρούτης» συνολικής αξίας 

€ 2.5 εκατ. (πλέον ΦΠΑ).  Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Ιωαννίνων.   

o Τον Μάιο υπεγράφη σύµβαση για το έργο «Κατασκευή και Λειτουργία του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Οικιακών Απορριµµάτων της Αγίας Πετρούπολης» (ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Ε.. Το ύψος της συνολικής επένδυσης ξεπερνά 
τα 300 εκατ. €, ο χρόνος κατασκευής είναι 4 χρόνια, συµπεριλαµβανόµενου και του 
απαιτούµενου χρόνου αδειοδότησης και δοκιµαστικής λειτουργίας, και η παραχώρηση θα 
διαρκέσει 30 χρόνια. 

o Τον Ιούνιο υπεγράφη µέσω του κοινοπρακτικού σχήµατος Helector GmbH – Herhof GmbH 
σύµβαση κατασκευής (turnkey) µονάδας αερόβιας & αναερόβιας χώνευσης στην περιοχή 
Dorpen της Γερµανίας, συνολικού προϋπολογισµού 5,4 εκατ. €. 

o Τον Ιούνιο υπεγράφη η σύµβαση «Λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
2ης ∆.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου» (ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.) συνολικής αξίας € 1.7 
εκατ. (πλέον ΦΠΑ).  Το έργο περιλαµβάνει λειτουργία του ΧΥΤΑ για 3 έτη. 

o Τον Αύγουστο υπεγράφη η σύµβαση «Λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Νοµού Χαλκιδικής» συνολικής αξίας € 2.3 εκατ. (πλέον ΦΠΑ).  
Το έργο περιλαµβάνει λειτουργία του ΧΥΤΑ για 5 έτη.  

o Τον ∆εκέµβριο υπεγράφη η σύµβαση «Construction of Landfill, MBT plant and associated 
works for County Waste Management Centre "Mariscina", Primorsko - Goranska County» 
µέσω του κοινοπρακτικού σχήµατος Consortium Helector – GP KRK συνολικής αξίας € 27.3 
εκατ.  Το έργο έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται (85%) από πρόγραµµα IPA  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Το έργο περιλαµβάνει κατασκευή µελέτη - κατασκευή – δοκιµαστική λειτουργία 
Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύµµεικτων Αστικών Απορριµµάτων 
(δυναµικότητα 100,000 τόνων ετησίως) µε σκοπό την παραγωγή δευτερογενούς καυσίµου 
(SRF) καθώς και του χώρου υγειονοµικής ταφής του υπολείµµατος. 

o Τον ∆εκέµβριο υπεγράφη η σύµβαση « Constrction of County Waste Management Centre 
Mariscina, Primorsko - Goranska County, Republic of Croatia CCI No 2007HR16IPR001 
µέσω του κοινοπρακτικού σχήµατος Consortium Helector – GP KRK συνολικής αξίας € 26.7 
εκατ. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται (85%) από πρόγραµµα IPA  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Το έργο περιλαµβάνει κατασκευή Το έργο περιλαµβάνει µελέτη - κατασκευή – 
δοκιµαστική λειτουργία Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύµµεικτων 
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Αστικών Απορριµµάτων (δυναµικότητα 90,000 τόνων ετησίως) µε σκοπό την παραγωγή 
δυετερογενούς καυσίµου (SRF) καθώς και του χώρου υγειονοµικής ταφής του υπολείµµατος. 

 

• Τον Οκτώβριο η Εταιρεία, µέσω του κοινοπρακτικού σχήµατος JOINT VENTURE CONSTRUCTION 
COMPANY CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS S.A. - HELECTOR S.A., ανεδείχθη προσωρινός 
ανάδοχος στο έργο «Design, build and operate a landfill gas recovery and power generation system in  the 
existing Ghabawi landfill, Amman, Jordan» (η σύµβαση υπεγράφη τον Φεβρουάριο 2012). 

 

• Η εταιρία έχει υπογράψει συµφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας µε την κοινοπραξία FCC-Serbitzu-
Veolia, η οποία ορίστηκε ανάδοχος για την κατασκευή µονάδας διαχείρισης απορριµµάτων στο San 
Sebastian της Ισπανίας. Η συµµετοχή της ΗΛΕΚΤΩΡ αφορά το κοµµάτι της βιοξήρανσης των 
απορριµµάτων που θα υλοποιήσει η θυγατρική της Herhof Gmbh, µε σύµβαση ύψους 10,7 εκατ. € και θα 
είναι δυναµικότητας 205 χιλιάδων τόνων το χρόνο. Επίσης, η εταιρεία θα αναλάβει το τµήµα µηχανικής 
διαλογής της µονάδας που ακολουθεί µετά τη βιοξήρανση αξίας 10 εκατ. €.     

 

• Τέλος, η Εταιρεία, µέσω του κοινοπρακτικού σχήµατος Ένωση Προσώπων ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – Helesi ΑΕ 
προεπιλέγει στο διαγωνισµό «Μελέτη, Χρηµατοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία 
υποδοµών του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α) Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας µε Σ∆ΙΤ» 

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες στην Ελλάδα, το 2011 ήταν για την ΗΛΕΚΤΩΡ µια ιδιαιτέρως 
εποικοδοµητική χρονιά µε αύξηση της κερδοφορίας και σε επίπεδο απόλυτων αριθµών αλλά και σε 
επίπεδο περιθωρίων. Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

• Τα ενοποιηµένα έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε 82,01 εκατ. € µειωµένα κατά 6.15% σε σχέση µε τα 
ενοποιηµένα έσοδα του 2010. Η µείωση οφείλεται κυρίως στον περιορισµό του κατασκευαστικού 
αντικειµένου (βλέπε µείωση κατά 25% περίπου στα έσοδα της µητρικής) γεγονός που µερικώς 
αντισταθµίστηκε από την αύξηση του κύκλου εργασιών από τις δραστηριότητες διαχείρισης 
απορριµµάτων (λειτουργίες µονάδων) 

• Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης σε επίπεδο Οµίλου ανήλθαν σε 21,77 εκ. €, αυξηµένα κατά 5.8% σε 
σχέση µε πέρυσι ενώ το αντίστοιχο λειτουργικό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 26,5% 
έναντι 23,5% στην προηγούµενη χρήση. Αυτό οφείλεται στην αυξηµένης συνεισφορά των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης απορριµµάτων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα συνολικά έσοδα του 
Οµίλου, οι οποίες έχουν µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους έναντι κατασκευαστικών έργων.   

• Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου αυξήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 6.5%.  Τα 
κέρδη προ φόρων της  Εταιρείας µειώθηκαν κατά 45% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η µείωση 
σε επίπεδο Εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στον περιορισµό του κατασκευαστικού αντικειµένου 
ενώ υπενθυµίζεται ότι το τα κέρδη σε επίπεδο Εταιρείας το 2010 είχαν αυξηθεί λόγω των µη του µη 
επαναλαµβανόµενου κέρδους (σε επίπεδο Οµίλου) ποσού € 1.048.722 που προέκυψε λόγω της 
παραίτησης του δικαιώµατος συµµετοχής ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ.  

• Τα καθαρά κέρδη χρήσης του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 16.074.423 (2009: Ευρώ 12.409.453) και της 
Εταιρείας σε 4.131.114 (2009: Ευρώ 5.138.868). Σηµειώνεται πως κατά τη χρήση 2010 τα 
αποτελέσµατα του Οµίλου είχαν επιβαρυνθεί µε Ευρώ 2.285.166 και της Εταιρείας µε Ευρώ 1.455.759 
λόγω επιβολής της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.  

• Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, συνέπεια της κερδοφορίας και της πολιτικής µη διανοµής µερίσµατος 
(η οποία τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), αυξήθηκαν από 53,67 εκ. € σε 
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57,80εκ. €. Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου (εξαιρώντας το ποσό που αναλογεί στις µη ελέγχουσες 
συµµετοχές) αυξήθηκαν από 70,89 εκ. € σε 85,08εκ. €. 

• Ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός σε ενοποιηµένη βάση µειώθηκε από 8,63 εκ. € σε 4.665 εκ. € 
και στο σύνολο του αποτελείται από τις δόσεις των επόµενων 12 µηνών των µακροπρόθεσµων δανείων 
που έχουν συνάψει επιµέρους θυγατρικές για την εξυπηρέτηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Ο 
µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός επίσης µειώθηκε από 20,52 εκ. € σε 17,02 εκ. €, λόγω της 
αποπληρωµής των τακτών δόσεων δανείων που είχαν συναφθεί για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
θυγατρικών. 

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου κατά την 31.12.2011 και 31.12.2010 παρουσιάζεται αναλυτικά στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

 Ενοποιηµένα Στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 21.680.549  29.153.445   

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -30.852.465  -28.087.640   

Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις -9.171.917  1.065.805 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 94.560.927    78.790.224 

Σύνολο Κεφαλαίων 85.389.010  79.856.029 

∆είκτης κεφαλαιακής µόχλευσης -  1,33% 

    

Ο υπολογισµός του δείκτη κεφαλαιακής µόχλευσης την 31.12.2011 δεν έχει εφαρµογή καθώς ο Όµιλος 
διαθέτει καθαρά διαθέσιµα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, 
συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).  

Η µείωση του δείκτη µόχλευσης κατά τη χρήση 2011 οφείλεται κυρίως στην µείωση των δανειακών 
υποχρεώσεων του Οµίλου καθώς και στη βελτίωση της καθαρής του θέσης. 

• Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο µητρικής ανήλθαν σε 1.52 εκ. € 
(εισροές) ενώ σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε 10.98 εκ. € (εισροές). Για το 2010 τα αντίστοιχα ποσά 
ήταν – 2.43 εκ. € (εκροή)  για την Μητρική και 13.05 εκ. € για τον Όµιλο. 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.12.2011 

 

• Τον Φεβρουάριο 2012 η Εταιρεία υπέγραψε, µέσω του κοινοπρακτικού σχήµατος JOINT VENTURE 
CONSTRUCTION COMPANY CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS S.A. - HELECTOR S.A., 
σύµβαση αναφορικά µε το έργο «Design, build and operate a landfill gas recovery and power generation 
system in  the existing Ghabawi landfill, Amman, Jordan»  

• Η Εταιρεία κατέθεσε προσφορές για τα κάτωθι έργα:  
o «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στην επαρχία 

Πάφου» – Προϋπολογισµός € 7.5 εκατ. - Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου  
o «Παροχή υπηρεσιών: Επεξεργασία των σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων του ∆ήµου 

Καλαµάτας µε σύστηµα κοµποστοποίησης των οργανικών» - Προϋπολογισµός € 2 εκατ. – 
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Καλαµάτας 

o  «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στις επαρχίες 
Λάρνακας - Αµµοχώστου» – Προϋπολογισµός € 29.5 εκατ. - Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο 
Εσωτερικών Κύπρου 

• Επιπρόσθετα, η Εταιρεία, από κοινού µε την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε., κατέθεσε αίτηση προεπιλογής 
αναφορικά µε το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ Σ.∆.Ι.Τ.  

• Την 4η Φεβρουαρίου 2012 ο κ. Αθανάσιος Κατρής, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ως ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, από την θέση του ως διαχειριστής - 
εκπρόσωπος των Κοινοπραξιών στις οποίες η Εταιρεία συµµετέχει, καθώς και από της θυγατρικές 
ΗΛΕΚΤΩΡ Κατασκευών Α.Ε., ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε., ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε., ∆ΟΑΛ Α.Ε., 
HRO GmbH, ΗΛΕΚΤΩΡ Κύπρου ΛΤ∆.   

• Ακολούθως ο κ. Αθανάσιος Κατρής αντικαταστάθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των κατωτέρω 
εταιρειών:   

o ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Βάσει των από 08-02-2012 και 14-0202012 αποφάσεων ∆.Σ. ∆ιευθύνων  
Σύµβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ορίστηκε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. 
Μπόµπολας Λεωνίδας.  

o ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Βάσει της από 10-02-2012 απόφασης της ΕΓΣ των 
µετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέων µελών ∆Σ και της από 10-02-2012 απόφασης του 
νέου ∆Σ για την συγκρότηση αυτού σε σώµα, νέος Πρόεδρος του ∆Σ της Εταιρείας και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ορίστηκε ο κ. Μπόµπολα Λεωνίδας 

o ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ – Βάσει της από 10/2/2012 απόφασης ∆Σ για την 
ανασυγκρότησή του σε σώµα νέος Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας 
ορίστηκε ο κ. Μπόµπολας Λεωνίδας 

o ΒΕΑΛ Α.Ε. – Βάσει της από 10-02-2012 απόφασης της ΕΓΣ των µετόχων της Εταιρείας περί 
εκλογής νέων µελών ∆Σ και της από 10-02-2012 απόφασης του ∆Σ περί συγκρότησης σε 
σώµα  νέος Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίστηκε ο κ. Μπόµπολας Λεωνίδας. 

o ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. – Βάσει της από 14-02-2012 απόφασης της ΕΓΣ των µετόχων της 
Εταιρείας περί εκλογής νέων µελών ∆Σ και της από  14-02-2012 απόφασης ∆Σ περί 
συγκρότησης σε σώµα αυτών νέος Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. ορίστηκε ο κος Μπόµπολας Λεωνίδας  

o ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε. – Βάσει της από 05-03-2012 απόφασης της ΕΓΣ των µετόχων 
της Εταιρείας περί εκλογής νέων µελών ∆Σ και της από 05-03-2012 απόφασης του ∆Σ περί 
συγκρότησης σε σώµα αυτών νέος Πρόεδρος του ∆Σ της Εταιρείας και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ορίστηκε ο κ. Μπόµπολα Λεωνίδας 

o ∆ΟΑΛ Α.Ε. – Βάσει της από 05-03-2012 απόφασης της ΕΓΣ των µετόχων της εταιρείας περί 
εκλογής νέων µελών ∆Σ και της από 05-03-2012 απόφασης ∆Σ περί συγκρότησης σε σώµα 
αυτών. 

o Helector GmbH -Βάσει της από 17/2/2012 συµβολαιογραφικής πράξης ορίσθηκε νέος ∆/νων 
Σύµβουλος ο κ.Λ.Μπόµπολας. 
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o Helector Recycling Osnabruck GmbH βάσει της από 17/2/2012 συµβολαιογραφικής πράξης 
ορίσθηκε νέος ∆/νων Σύµβουλος ο κ.Λ.Μπόµπολας. 

o ΗΛΕΚΤΩΡ Κύπρου Α. Ε. δυνάµει της από 08-02-2012 απόφασης του ∆Σ της εταιρείας 
διορίστηκε νέος µέλος του ∆Σ ο κ. Λεωνίδας Μπόµπολας. 

 

• Τέλος, δυνάµει της από 19-03-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας 
HERHOF GmbH ορίστηκε δεύτερος ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ο κ. Λεωνίδας Μπόµπολας ο 
οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία από κοινού µε  τον έτερο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Αθανάσιο Κατρή 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  

Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 

Ελλάδα 
 

• Στην Ελλάδα και πέρα από την όποια περιβαλλοντική διάσταση, η ανάγκη συνολικής αντιµετώπισης του 
θέµατος διαχείρισης απορριµµάτων γίνεται επιτακτικότερη λόγω της επικείµενης επιβολής 
δυσβάσταχτων προστίµων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διατήρηση παράνοµων χωµατερών. 
Συγκεκριµένα στις 31/12/2010 έληξε η καταληκτική ηµεροµηνία που είχε δοθεί από την Ε.Ε. στην 
Ελλάδα ώστε η χώρα να συµµορφωθεί µε την αυστηρή ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα της διαχείρισης 
απορριµµάτων, η οποία προβλέπει ότι για κάθε 100 τόνους απορριµµάτων, τουλάχιστον οι 25 θα πρέπει 
να υφίστανται κάποιας µορφής επεξεργασία πριν ταφούν υγειονοµικά. 

• Κατά συνέπεια αναµένεται σύντοµα η προκήρυξη µεγάλων έργων διαχείρισης απορριµµάτων στην 
Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει κυρίως λόγω της δυσχερούς 
οικονοµικής κατάστασης της χώρας.  

• Έχει διαφανεί ότι τα περισσότερα εκ των, προς προκήρυξη, µεγάλων έργων θα δηµοπρατηθούν µέσω του 
νόµου 3389/2005 (νόµος Σ∆ΙΤ – Σύµπραξη ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού Τοµέα). 

• Σηµειώνεται, πως εντός του Φεβρουαρίου 2012 διενεργήθηκε η Α Φάση ∆ιαγωνισµού (Προεπιλογής) 
αναφορικά µε το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ Σ.∆.Ι.Τ.» ενώ εντός του έτους αναµένεται να πραγµατοποιηθούν αντίστοιχες 
διαδικασίες προεπιλογής για τα έργα Ηλείας, Σερρών, ∆υτικής Ελλάδας καθώς και η προκήρυξη της Β 
Φάσης του ∆ιαγωνισµού αναφορικά µε το έργο  «Μελέτη, Χρηµατοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και 
Λειτουργία υποδοµών του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α) 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε Σ∆ΙΤ» 

• Επιπρόσθετα, πολύ θετική εξέλιξη µπορεί να θεωρηθεί το διαφαινόµενο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων αναφορικά µε τη στήριξη έργων διαχείρισης απορριµµάτων στην Ελλάδα καθώς 
και η ένταξη πολλών µικρών έργων (αµιγώς κατασκευαστικών) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 
ΕΣΠΑ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΡΑ). 
 

Εξωτερικό  

•  
Στα πλαίσια της εξωστρεφούς ανάπτυξης της, και στα πλαίσια διαφοροποίησης της από το Ελληνικό 
δηµοσιονοµικό κίνδυνο,  η Εταιρεία έχει στρέψει µεγάλο µέρος της δυναµικής της σε αγορές του 
εξωτερικού.   
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• Κύριος χώρος γεωγραφικής δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι οι Βαλκανικές χώρες, η Ρωσία, η 
Κύπρος και η Μέση Ανατολή όπου παρατηρούνται µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο 
διαχείρισης απορριµµάτων.   

• Πέραν των έργων σε Ρωσία, Κροατία και Ιορδανία, οι συµβάσεις των οποίων υπεγράφησαν εντός του 
έτους, νέα έργα αναµένεται να δηµοπρατηθούν (Κύπρος – µονάδες διαχείρισης απορριµµάτων σε Πάφο, 
Λευκωσία και Λεµεσό, Βουλγαρία – Μονάδα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Sadinata, Ρωσία – Νέα έργα σε 
Αγία Πετρούπολή & Μόσχα) 

• Στη Γερµανία γίνεται επίσης προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των θυγατρικών, ιδιαίτερα σε 
έργα αναερόβιας χώνευσης. 

• Τέλος, η επάρκεια κεφαλαίων και η δυνατότητα άντλησης περισσοτέρων λειτουργώντας στα πλαίσια 
ενός εύρωστου Οµίλου, είναι επίσης σηµαντική παράµετρος καθότι στη πλειοψηφία τα έργα 
ενδιαφέροντος της εταιρείας είναι εντάσεως κεφαλαίου.  

 

Β. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

• Η αρνητική χρηµατοοικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελληνική οικονοµία καθυστερεί 
την προκήρυξη νέων έργων ενώ τα αρνητικά δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί στο Ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα δυσχεραίνουν, µεταξύ άλλων, τη χρηµατοδότηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων και αυξάνουν 
το χρηµατοοικονοµικό κόστος τους.   

• Επιπρόσθετα, αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας για 
τους ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριµµάτων είναι ένας µεγάλος κίνδυνος για τον κλάδο 
που µπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση δηµοπράτησης και υλοποίησης των έργων αυτών, τόσο στο 
κοµµάτι που αφορά την επεξεργασία των απορριµµάτων, όσο σε αυτό που αφορά στην ενεργειακή τους 
αξιοποίηση. Επίσης, οι χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
αποτελούν έναν άλλο σηµαντικό παράγοντα καθυστέρησης. 

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο Όµιλος ελέγχεται από τη «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εγκατεστηµένη στην Ελλάδα), η οποία κατέχει το 80% 
των µετοχών της µητρικής εταιρείας. Από το υπόλοιπο ποσοστό το 15 % των µετοχών κατέχει ο πρώην 
∆ιευθύνων σύµβουλος της εταιρείας κ. Αθανάσιος Κατρής  και το 5% των µετοχών κατέχει ο Πρόεδρος & 
∆ιευθύνων σύµβουλος της εταιρείας κ. Λεωνίδας Μπόµπολας. 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 

  Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10 
         

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 11.585.479  16.222.797  17.044.385  20.280.244 
 Πωλήσεις προς θυγατρικές -                       -    4.326.148  3.843.122 

 Πωλήσεις προς συγγενείς 506.603  6.591.775  506.603  6.587.325 

 Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη  1.071.531  1.215.133  1.071.531  1.246.336 

 Πωλήσεις προς κοινοπραξίες 10.007.345  8.415.889  11.140.103  8.603.461 

         

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.840.068  2.874.941  3.882.470  3.725.547 
 Αγορές από θυγατρικές                    -                         -    2.089.027  1.991.694 

 Αγορές από συγγενείς 1.770  3.941  1.770  3.941 

 Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.813.824  1.754.158  1.791.673  1.729.913 

 Αγορές από κοινοπραξίες 1.024.474  1.116.843  -  -                      



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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γ) 
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 
της διοίκησης 685.229  1.867.166  453.589  1.530.036 

 

 
 
 
 
        

  Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10 

         
δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις) 11.635.567  14.555.642  18.625.723  19.563.937 

 Απαιτήσεις από θυγατρικές                    -                         -    3.404.933  5.383.285 

 Απαιτήσεις  από συγγενείς 5.605.790  6.068.424  5.576.044  6.068.421 

 Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 636.441  1.014.447  595.854  993.009 

 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 5.393.336  7.472.771  9.048.892  7.119.222 

         

ε) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) 7.019.917  7.552.509  3.229.407  3.910.791 
 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές                    -                         -    355.802  868.200 

 Υποχρεώσεις προς συγγενείς 8.026  5.366  7.826  5.366 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.863.422  2.485.638  1.521.296  2.172.014 

 Υποχρεώσεις κοινοπραξιών 5.148.469  5.061.505  1.344.483  865.211 

         

στ) 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 46.033  157.376  46.033  - 

         

ζ) 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 53.284  648.780  53.284  648.780 

 

Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων και τις επεξηγήσεις 
ως  εντεταλµένη ∆ιοίκηση, σας καλούµε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 
2011 και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από 
κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2011. 

 

Αθήνα 27 Μαρτίου 2012 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος 

 

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους µετόχους της ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυµος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών 
Εφαρµογών 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας           
‘’ ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυµος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρµογών’’ και των θυγατρικών της, που 
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2011, τις 
εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων 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 εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες 
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 εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
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γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών 
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ‘’ ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυµος Εταιρεία Ενεργειακών 
και Περιβαλλοντικών Εφαρµογών’’ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και τη 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

  Αθήνα,  8 Ιουνίου 2012      

Η  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

                      

             

 

 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία       

Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι             ∆έσποινα Μαρίνου 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113             Αρ Μ ΣΟΕΛ 17681 



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  

 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
  Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 Σηµείωση 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώµατα πάγια 5 46.547.964   48.901.717  4.912.750    5.693.928 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6   22.224.336    24.007.099    -  -   

Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 -  -  14.453.455    14.586.078   

Επενδύσεις σε συγγενείς 8 5.872.855    3.413.489  4.546.701    2.376.601   
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 9 -    -  483.283    467.405 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 19   1.157.661    1.636.959    -  - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 305.739    18.530  18.674    18.530 

  76.108.516    77.977.794    24.414.863    23.142.542   

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Αποθέµατα 12   1.069.530    881.803    302.872    562.098   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13   67.050.228  57.491.795    43.231.540  38.491.354   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 30.852.465    28.087.640  12.924.676    12.674.025 

  98.972.223    86.461.238    56.459.088    51.727.476   

Σύνολο ενεργητικού  175.080.779    164.439.032    80.873.951    74.870.018   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
µετόχους         

Μετοχικό κεφάλαιο 15   1.476.790       1.476.790    1.476.790    1.476.790   

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 15 5.216.215    5.216.215  5.216.215    5.216.215 

Λοιπά αποθεµατικά 16   5.846.196  6.095.719    5.585.773    5.585.773   

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον  72.539.980    58.098.271    45.521.833    41.390.719   

  85.079.181    70.886.995    57.800.611    53.669.497   
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  9.481.746     7.903.229    -                   -   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  94.560.927      78.790.224    57.800.611    53.669.497   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         

∆άνεια Μακροπρόθεσµα 17   17.015.069    20.524.484    -  -   
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 19   2.100.342       2.468.579    961.548    1.373.484   

Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 20   259.728           244.715    167.735    151.637   

Επιχορηγήσεις 21   16.917.655      15.232.043    4.374.353    1.936.819   

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 11   1.440.930      1.133.374    -  - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 18 584.415    -  584.415    -   

Προβλέψεις  22   2.046.338    1.534.405    362.000    362.000   

  40.364.477      41.137.600    6.450.051    3.823.940   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18   33.570.524    31.029.088    16.430.358    15.924.172   

Φόρος εισοδήµατος  1.757.798    3.796.756   192.931    1.452.409   

∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 17   4.665.480        8.628.961    -  -   

Μερίσµατα Πληρωτέα  16.872         953.667    -                   -   

Προβλέψεις  22   144.700          102.736    -                    -   

  40.155.375    44.511.208  16.623.289    17.376.581   

Σύνολο υποχρεώσεων  80.519.852    85.648.808    23.073.340   21.200.521   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  175.080.779    164.439.032    80.873.951    74.870.018  

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 21 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

  Ενοποιηµένα στοιχεία   Εταιρικά στοιχεία  
  12 µήνες έως   12 µήνες έως  

 Σηµείωση 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Πωλήσεις  82.058.690    87.370.803  24.849.279    38.441.032   

Κόστος πωληθέντων 23   -53.705.773  -61.227.749  -16.857.261     -25.992.071   

Μεικτό κέρδος  28.352.917    26.143.055  7.992.018    12.448.962   

Έξοδα διάθεσης 23   -2.191.997    -1.881.379  -3.226.888    -1.571.128   

Έξοδα διοίκησης 23   -4.845.778    -5.981.983  -1.682.190    -2.786.933   
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 24   459.576    2.289.021  -726.010     137.386   

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  21.774.717    20.568.712  2.356.930    8.228.286   
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 8   328.443    109.906  27.063    - 
Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες και 
ΟΕ  -  -  2.312.246    72.913   
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - 
καθαρά 25   -963.025    -840.412  29.655     316.061   

Κέρδη προ φόρων  21.140.135   19.838.207  4.725.894    8.617.260   

Φόρος εισοδήµατος 27   -5.065.712    -7.428.754  -594.780     -3.478.391   

Καθαρά κέρδη χρήσης  16.074.423    12.409.453  4.131.114     5.138.868   

         
         
Κατανεµηµένα σε :         

Ιδιοκτήτες της µητρικής  14.495.906   10.284.885    4.131.114    5.138.868   

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  1.578.517    2.124.568    -  -  

  16.074.423    12.409.453    4.131.114    5.138.868   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 21 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  Ενοποιηµένα στοιχεία   Εταιρικά στοιχεία  
  12 µήνες έως   12 µήνες έως  

 Σηµείωση 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Καθαρά κέρδη χρήσης  16.074.423   12.409.453    4.131.114    5.138.868   
         
Λοιπά Συνολικά Έσοδα         
Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 16 -307.556    631.142  -  - 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
(καθαρά, µετά από φόρους)  -307.556    631.142  -  - 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
χρήσης  15.766.879   13.040.595  4.131.114    5.138.868   

         
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
χρήσης αποδιδόµενα σε:         
Ιδιοκτήτες της µητρικής  14.188.362    10.916.027  4.131.114    5.138.868   

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  1.578.517    2.124.568  -  - 

  15.766.879   13.040.595  4.131.114    5.138.868   

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 221 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  

 

Page 18 of 79 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Ενοποιηµένα στοιχεία 

  Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της µητρικής   

 Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2010  1.476.790 5.216.215 5.307.512 46.876.638 58.877.155 6.396.795 65.273.950 

Καθαρό κέρδος χρήσης  - - - 10.284.885 10.284.885 2.124.568 12.409.453 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα         
Μεταβολή αξίας 
Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 16   - - 631.142 - 631.142 - 631.142 
Λοιπά συνολικά έσοδα 
χρήσης (καθαρά, µετά 
από φόρους)  - - 631.142 - 631.142 - 631.142 
Συγκεντρωτικά 
Συνολικά Έσοδα 
χρήσης   - - 631.142 10.284.885 10.916.027 2.124.568 13.040.595 
Μεταφορά σε 
αποθεµατικά 16   - - 157.065 -157.065 - - - 
Επίπτωση αλλαγής 
ποσοστού σε θυγατρικές  - - - 1.093.812 1.093.812 -618.135 475.677 

31 ∆εκεµβρίου 2010  1.476.790 5.216.215 6.095.719 58.098.271 70.886.995 7.903.229 78.790.224 

         
 
 
 
         

1 Ιανουαρίου 2011  1.476.790 5.216.215 6.095.719 58.098.271 70.886.995 7.903.229 78.790.224 

Καθαρό κέρδος χρήσης  - - - 14.495.918  14.495.918  1.578.517   16.074.435   

Λοιπά Συνολικά Έσοδα         
Μεταβολή αξίας 
Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 16   - - -307.556   - -307.556   - -307.556   
Λοιπά συνολικά έσοδα 
χρήσης (καθαρά, µετά 
από φόρους)  - - -307.556   - -307.556   - -307.556   
Συγκεντρωτικά 
Συνολικά Έσοδα 
χρήσης   - - -307.556 14.495.918 14.188.362 1.578.517 15.766.879 
         
Μεταφορά σε 
αποθεµατικά 16   - - 58.033 -58.033 - - - 
Επίπτωση αλλαγής 
ποσοστού σε ∆ΟΑΛ  - - - 3.826   3.826   - 3.826   
31 ∆εκεµβρίου 2011  1.476.790 5.216.215 5.846.196   72.539.980   85.079.181   9.481.746   94.560.927   

 

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 2121 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Εταιρικά στοιχεία 

 Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2010  1.476.790 5.216.215 5.585.773 36.251.851 48.530.629 
Καθαρό κέρδος χρήσης  - - - 5.138.868 5.138.868 
Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Έσοδα χρήσης   - - - 5.138.868 5.138.868 

31 ∆εκεµβρίου 2010  1.476.790 5.216.215 5.585.773 41.390.719 53.669.497 
       

1 Ιανουαρίου 2011  1.476.790 5.216.215 5.585.773   41.390.719 53.669.497 
Καθαρό κέρδος χρήσης  - - - 4.131.114   4.131.114   
Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Έσοδα χρήσης   - - - 4.131.114   4.131.114   
31 ∆εκεµβρίου 2011  1.476.790 5.216.215 5.585.773   45.521.833   57.800.611   

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 2121 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
  Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
  12 µήνες έως  12 µήνες έως 

 Σηµείωση 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες         
Ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 28 19.589.240  19.443.787  4.144.990  -715.222 

Καταβληθέντες τόκοι  -2.018.772  -1.130.887  -363.003  -204.571 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  -6.588.734  -5.266.544  -2.266.190  -1.505.812 
Καθαρές ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες  10.981.734  13.046.356  1.515.797  -2.425.605 

         
Ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες         

Αγορές ενσώµατων παγίων 5 -1.651.560  -3.790.178  -40.649  -218.280 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 -8.545  -5.598.175  -159  -5.619 

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 28 91.228    184.308  40.008    46.630 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  40.000    -  936.796    750.000 

Ταµειακά διαθέσιµα από εξαγορά 7 42.871    -40.000  -704.226  -2.050.516 

Πώληση θυγατρικών  -  459.483  -  467.000   

Αγορά συγγενών εταιρειών 8 -2.172.700  -1.448.000  -2.172.500  -1.448.000 

Αγορά Κοινοπραξιών  -  -  -15.878  -261.200 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  1.037.684    640.184  392.658    434.276 

∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη  -7.500  -  -2.522.500  -1.278.376 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες  -2.628.522  -9.592.378  -4.086.450  -3.564.085 

         
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες         

∆άνεια αναληφθέντα  1.438.682    7.772.216  -  - 

Αποπληρωµή δανεισµού  -8.911.577  -12.483.840  -  -902.497 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 21 2.821.304    144.346  2.821.304    144.346 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε  µη ελέγχουσες 
συµµετοχές  -936.796  -750.000  -  - 
Καθαρές ταµειακές ροές από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  -5.588.387  -5.317.278  2.821.304  -758.151 

         
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα  2.764.825  -1.863.300  250.651  -6.747.841 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην 
αρχή της χρήσης 14 28.087.640    29.950.940  12.674.025  19.421.866 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο 
τέλος  της χρήσης 14 30.852.465  28.087.640  12.924.676  12.674.025 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 21 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (η 
«Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (µαζί ο 
«Όµιλος»), για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους κλάδους των κατασκευών µε έµφαση σε περιβαλλοντικά τεχνικά έργα 
(ΧΥΤΑ), της διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων και της ανάπτυξης έργων εκµετάλλευσης ΑΠΕ. Ο 
Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερµανία, Σκόπια και Κύπρο. 

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

Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., εισηγµένης στο ΧΑ, η οποία κατέχει το 80% ως 
µέτοχος της Εταιρείας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2012, και τελούν υπό την 
έγκριση της Γ.Σ που θα πραγµατοποιηθεί την 29/6/2012 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της 
Εταιρείας: www.helector.gr. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

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. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ που 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένων και των παραγώγων), τα οποία έχουν 
αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

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.   

2.1.1 Συνέχιση ∆ραστηριότητας  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2011 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και 
τις ταµειακές ροές του Οµίλου µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσµα της 
οικονοµικής κρίσης, έχει δηµιουργηθεί σηµαντική οικονοµική αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα σε 
σχέση µε την Ελληνική οικονοµία. Μετά από προσεκτική εξέταση, και για τους λόγους που εξηγούνται στην 
∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου (σηµείωση 3), ο Όµιλος θεωρεί ότι: (α) η προετοιµασία των 
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οικονοµικών καταστάσεων στη βάση της συνεχούς δραστηριότητας δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία 
και οι υποχρεώσεις του Οµίλου παρουσιάζονται ορθά σε σχέση µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει ο Όµιλος 
και (γ) έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα λειτουργίας και δράσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που ενδέχεται 
να προκύψουν αναφορικά µε τις δραστηριότητες του Οµίλου. 

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 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του 
Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 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 εταιρικές 
όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 

∆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 του Οµίλου. 

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 συγκεκριµένη διερµηνεία δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

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 
το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 

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



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  

 

Page 23 of 79 

 

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 του Οµίλου. 

 

∆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» 

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. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 
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καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος 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 («απογύµνωση») 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 ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. 
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. 

∆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. O Όµιλος 
εξετάζει την επίδραση του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. 

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

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. Ο Όµιλος 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 στη 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 / πρακτορευµένου. 

∆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. 
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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» 

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 Ενοποίηση 

(α)     Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι οι οικονοµικές οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα να διαµορφώνει τις 
χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές τους συνήθως σε συνδυασµό µε συµµετοχή στο µετοχικό τους 
κεφάλαιο µε δικαίωµα ψήφου πέραν του 50%. Η ύπαρξη και η επίδραση των δικαιωµάτων ψήφου που µπορούν 
να εξασκηθούν ή να µετατραπούν συνεκτιµούνται για να τεκµηριωθεί ότι ο Όµιλος ελέγχει την οικονοµική 
οντότητα. Έλεγχος µπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µε δικαίωµα 
ψήφου είναι µικρότερη του 50%, αλλά ο Όµιλος είναι σε θέση να εξασκήσει έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές και 
επιχειρηµατικές πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος υφίσταται όταν ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου του 
Οµίλου, σε σχέση µε τον αριθµό αλλά και την κατανοµή των δικαιωµάτων των άλλων µετόχων, δίνουν τη 
δυνατότητα ελέγχου από τον Όµιλο των χρηµατοοικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και 
παύουν να ενοποιούνται κατά την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου απόκτησης. Το κόστος εξαγοράς 
υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των υποχρεώσεων που έχουν 
αναληφθεί ή υφίστανται, και των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που έχουν εκδοθεί κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής. Τα έξοδα που σχετίζονται µε την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα εξατοµικευµένα 
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική 



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  

 

Page 27 of 79 

 

συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Η 
διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου της καθαρής θέσης της θυγατρικής που 
αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς, αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της 
εξαγοράς είναι µικρότερο από την αναλογία του Οµίλου στην εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που 
αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του 
Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι 
οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Μητρικής 
οι θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος µείον την αποµείωση. 

(β)     Μεταβολές σε ποσοστά συµµετοχής σε θυγατρικές χωρίς απώλεια ελέγχου 

Συναλλαγές µε τους µετόχους µειοψηφίας οι οποίες δεν επηρεάζουν τον έλεγχο που ασκεί ο Όµιλος στη 
θυγατρική, επιµετρώνται και καταχωρούνται ως συναλλαγές κεφαλαίου (equity transactions) – δηλαδή ο 
χειρισµός είναι ο ίδιος µε αυτόν που ακολουθείται στις συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους του Οµίλου. Η 
διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού µεριδίου της λογιστικής αξίας 
των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την 
πώληση στους µετόχους της µειοψηφίας καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια. 

(γ)      Πώληση/παύση ελέγχου θυγατρικής  

Μόλις ο Όµιλος παύσει να έχει έλεγχο ή σηµαντική επιρροή στη θυγατρική, το εναποµένον ποσοστό συµµετοχής 
επιµετράται εκ νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Κατόπιν, το 
περιουσιακό αυτό στοιχείο κατηγοριοποιείται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ενεργητικού µε αξία κτήσης την εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, ποσά που είχαν προηγουµένως 
καταχωρηθεί στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα, θα λογιστικοποιηθούν όπως στην περίπτωση της πώλησης θυγατρικής 
κι εποµένως ενδέχεται να λογιστικοποιηθούν στα αποτελέσµατα.  

(δ)      Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς είναι οι οικονοµικές οντότητες, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 
γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Σύµφωνα µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε µία συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και 
η λογιστική αξία αυξάνεται ή µειώνεται για να αναγνωρίσει το µερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζηµίες της 
συγγενούς µετά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 
περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης). 

Σε περίπτωση πώλησης ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή επιχείρηση, όπου όµως ο Όµιλος συνεχίζει να ασκεί 
σηµαντική επιρροή, µόνο η αναλογία στα ποσά που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή 
θέση θα καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα. 

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων, ενώ το µερίδιο των µεταβολών στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά την εξαγορά, 
αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των 
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών µιας 
συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν 
γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. 

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται 
κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές 
απαλείφονται επίσης κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών 
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επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της µητρικής οι συγγενείς αποτιµώνται στο κόστος µείον την αποµείωση.  

(ε)      Κοινοπραξίες 

Οι επενδύσεις του Οµίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται βάσει της αναλογικής ενοποίησης (εκτός εκείνων 
που βρίσκονται σε αδράνεια κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ, οι οποίες ενοποιούνται µε την 
µέθοδο της καθαρής θέσης όπως περιγράφεται ανωτέρω). Ο Όµιλος συνενώνει το µερίδιό του από τα έσοδα, τα 
έξοδα, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και τις ταµειακές ροές της κάθε µίας κοινοπραξίας µε τα αντίστοιχα 
του Οµίλου. 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών ή ζηµιών από πωλήσεις από τον Όµιλο προς τις κοινοπραξίες που 
αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας. Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το µερίδιό του επί των κερδών ή 
ζηµιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Οµίλου από τις κοινοπραξίες µέχρι τα στοιχεία που 
αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο µέρος. Ζηµία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αµέσως εάν καταδεικνύει 
µείωση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή αποµείωση. Οι λογιστικές 
αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον 
Όµιλο. Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Μητρικής οι κοινοπραξίες αποτιµώνται στο κόστος µείον την 
αποµείωση. 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των 
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, 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. 

(γ) Εταιρείες του Οµίλου 

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει νόµισµα 
υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα παρουσίασης 
του Οµίλου γίνεται ως εξής: 

i) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

ii)  Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες της περιόδου (εκτός εάν η µέση ισοτιµία 
δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών που ίσχυαν κατά τις 
ηµεροµηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε τις 
ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών) και 

iii)  Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα και 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 
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Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση 
εξωτερικού καθώς και του δανεισµού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθµιση της επένδυσης αυτής, 
καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά την πώληση µέρους ή του συνόλου επιχείρησης εξωτερικού, οι 
συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως µέρος του κέρδους ή 
ζηµίας από τη πώληση. 

2.5 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία Οµίλου ως µισθωτής 

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

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος 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 στα ∆άνεια. 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. 

(β) Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής 

Ο Όµιλος εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών µισθώσεων 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

2.6 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

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

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

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

- Κτίρια 20 – 28 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 6 – 9 Έτη 

- Ειδικός µηχανολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 18 – 28 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5 – 7 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 1 – 5 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 2.8). 
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Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 
αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

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

2.7 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου της 
καθαρής θέσης της θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από 
εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία δεν αποσβένεται και 
ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος µείον τις όποιες ζηµιές αποµείωσης. Ζηµιές από 
υπεραξία δεν αντιστρέφονται. 

Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για την πραγµατοποίηση του ελέγχου 
αποµείωσης. Η κατανοµή γίνεται στις µονάδες ή στις οµάδες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που 
αναµένεται να ωφεληθούν από τις επιχειρηµατικές συνενώσεις στις οποίες δηµιουργήθηκε η υπεραξία και 
αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το λειτουργικό τοµέα.  

Κέρδη και ζηµίες από την πώληση µιας επιχείρησης περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που 
αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πωλήθηκε. 

Η αρνητική υπεραξία διαγράφεται στα αποτελέσµατα. 

(β) 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. 

(γ) ∆ικαίωµα Παραχώρησης 

Τα ∆ικαιώµατα Παραχώρησης αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης (σηµείωση 2.22). 

2.8 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

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

2.9.1 Ταξινόµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου 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 χρηµατοοικονοµικά 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 ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να 
πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όµιλος δεν κατείχε 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.  

(β) ∆άνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα 
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 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 στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 

 (γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δε 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.  Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της 
κατηγορίας. 

2.9.2 Αναγνώριση και Επιµέτρηση 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ηµεροµηνία που ο Όµιλος 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 τις 
άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες των στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µέσω των 
αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων 
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την 
περίοδο που προκύπτουν. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις 
λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος 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 στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα 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 οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα 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 της περιόδου που προκύπτουν. Έσοδα από 
µερίσµατα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
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αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης ως λοιπά έσοδα όταν ο Όµιλος θεµελιώνει το δικαίωµα για την 
είσπραξή τους.  

Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα 
στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να υποστούν αποµείωση. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα συσσωρευµένα κέρδη 
ή ζηµίες µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Οι τόκοι τους όµως, που υπολογίζονται µε βάση την µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως λοιπά έσοδα. Μερίσµατα από 
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία 
οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 
συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

2.9.3 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης µόνο όταν ο Όµιλος ή η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και 
προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 
διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 

2.9.4 Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος 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. 

Ο έλεγχος αποµείωσης των απαιτήσεων περιγράφεται στη σηµείωση 2.12. 

2.10 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Εταιρείες του Οµίλου αξιολογούν κατά περίπτωση τη σύναψη συµβάσεων παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων µε στόχο να αντισταθµίσουν την έκθεση σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων που συνδέεται µε 
µακροχρόνιες δανειακές συµβάσεις. 

Ο Όµιλος 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 11. Οι µεταβολές στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών στα Ίδια Κεφάλαια 
γνωστοποιούνται στη Σηµείωση 16. Η συνολική εύλογη αξία των παραγώγων αντιστάθµισης κατατάσσεται στο 
µη κυκλοφορούν ενεργητικό ή στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν το εναποµένον αντισταθµιζόµενο στοιχείο 
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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. 

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 αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. 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)».  

2.11 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. 

2.12 Εµπορικές 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 ο Όµιλος 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.  
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2.13 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. 

2.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών 
εµφανίζονται απαλλαγµένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 

2.15 Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και µεταγενέστερα 
επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.16 ∆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. 

Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του 
δανείου εφόσον γίνει ανάληψη µέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραµµής. Σε αυτή την περίπτωση 
καταχωρούνται ως µελλοντικά έξοδα δανείων µέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν χρησιµοποιηθούν τα νέα 
δάνεια, µερικώς ή ολικά, τότε αυτά τα έξοδα περιλαµβάνονται στα προπληρωθέντα έξοδα και αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραµµής. 

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

2.17 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

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

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

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 
ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  

 

Page 35 of 79 

 

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

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

2.18 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο 
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

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

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

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος 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 της Κατάστασης Οικονοµικής 
Θέσης 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. 

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 

Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2008 πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε παραίτηση της 
µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. από το δικαίωµα συµµετοχής της, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στο 
διοικητικό Συµβούλιο της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. να διαθέσει µέρος των νέων µετοχών σε µέλη του και σε στελέχη της 
εταιρείας, ως κίνητρο για να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διατήρηση-ενίσχυση της ηγετικής θέσης της 
εταιρείας στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες.  

Το ∆.Σ., σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, διέθεσε τις εν λόγω µετοχές σε εκτελεστικά 
µέλη του, τα οποία κατέβαλλαν το αναλογούν ποσό στην τιµή διάθεσης που είχε αποφασιστεί από τη Γ.Σ..  
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Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας (όπως υπολογίσθηκε µε τη µέθοδο προεξόφλησης ταµειακών ροών) και της 
τιµής διάθεσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και ως αποθεµατικό υπέρ το άρτιο στην 
καθαρή θέση. 

2.19 Προβλέψεις 

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

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η 
πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 
µπορεί να είναι µικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα 
υποχρέωση την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για 
την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση. 

Όταν στις συµβάσεις παραχώρησης (σηµείωση 2.22) εµπεριέχεται η συµβατική υποχρέωση του 
παραχωρησιούχου να διατηρεί την υποδοµή σε ένα καθορισµένο επίπεδο παροχής υπηρεσίας λειτουργίας ή να 
επαναφέρει την υποδοµή σε συγκεκριµένη κατάσταση πριν την παραδώσει στον παραχωρητή στο τέλος της 
περιόδου παραχώρησης, ο Όµιλος, ως παραχωρησιούχος, αναγνωρίζει και αποτιµά αυτή την υποχρέωση σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 37.  

 

2.20 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τεχνικά έργα, παραγωγή και πώληση ενέργειας και παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης απορριµµάτων. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

ι)  Έσοδα και κέρδος από κατασκευαστικά συµβόλαια 

Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 
περιγράφεται στη Σηµείωση 2.21 κατωτέρω. 

ii) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

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. 

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

iii) Έσοδα από τόκους 

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

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

2.21 Συµβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

Σύµβαση κατασκευής είναι µια σύµβαση που έχει συναφθεί ειδικά για την κατασκευή ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή ενός συνδυασµού περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι στενά αλληλοσυνδεόµενα ή 
αλληλοεξαρτώµενα σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό τους, την τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό ή 
χρήση τους. 

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. 

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 της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης σε σχέση µε τα 
συνολικά εκτιµώµενα έξοδα για κάθε συµβόλαιο.  

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». 

2.22 Συµφωνίες Παραχώρησης 

Στις Συµφωνίες Παραχώρησης  ∆ικαιώµατος παροχής υπηρεσιών του  ∆ηµοσίου σε ιδιώτη, ο Όµιλος εφαρµόζει 
τη Ε∆∆ΠΧΑ 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 Ε∆∆ΠΧΑ 12, τέτοιες υποδοµές δεν αναγνωρίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του 
παραχωρησιούχου ως ενσώµατα πάγια, αλλά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ως Χρηµατοδοτική 
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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) 

Ο Όµιλος, ως παραχωρησιούχος, αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στο βαθµό που έχει 
ανεπιφύλακτο συµβατικό δικαίωµα να λάβει µετρητά ή άλλο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού από 
τον 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 εφαρµογής της Ε∆∆ΠΧΑ 12 εµφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ως «Χρηµατοδοτική Συµβολή από ∆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) ∆ικαίωµα Παραχώρησης (Intangible Asset Model) 

Ο Όµιλος, 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 της Ε∆∆ΠΧΑ 12 εµφανίζονται στα «Άυλα 
Περιουσιακά Στοιχεία» της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, αναλύονται ως «∆ικαίωµα Παραχώρησης» και 
αποτιµούνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο στη 
διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης. 

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, ο 
Όµιλος αναγνωρίζει χωριστά κάθε συστατικό της αµοιβής του, σύµφωνα µε τα ανωτέρω (Χρηµατοδοτική 
Συµβολή από το ∆ηµόσιο και ∆ικαίωµα Παραχώρησης). 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει και λογιστικοποιεί το έσοδο και το κόστος που σχετίζεται µε τις υπηρεσίες κατασκευής ή 
αναβάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 (σηµείωση 2.21), ενώ το έσοδο και το κόστος σχετικά µε τις υπηρεσίες 
λειτουργίας αναγνωρίζεται και λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (σηµείωση 2.20). 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 12 και συγκεκριµένα το Mixed Model (Χρηµατοδοτική Συµβολή ∆ηµοσίου και ∆ικαίωµα 
Παραχώρησης) εφαρµόζεται στην Κοινοπραξία Ηλέκτωρ-Ελλάκτωρ-Cybarco όπου έχει έρθει σε συµφωνία για 
παραχώρηση υπηρεσιών των "ΕΕ∆ΑΕΛΑ" µε την Κυπριακή κυβέρνηση. Η περίοδος της συµφωνίας είναι 13 
χρόνια εκ των οποίων η κατασκευαστική περίοδος είναι 3 χρόνια.  
 
Σύµφωνα µε τη συµβατική συµφωνία παραχώρησης υπηρεσιών, η Κοινοπραξία θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες της 
εν µέρη µε πληρωµές για τις κατασκευαστικές εργασίες και εν µέρη µέσω δικαιώµατος να χρεώνει την κυβέρνηση 
για διαχειριστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης.  



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  

 

Page 39 of 79 

 

2.23 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

2.24 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος 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 Ε∆∆ΠΧΑ 12 ως µείωση της Χρηµατοδοτικής Συµβολής ∆ηµοσίου (σηµείωση 2.22). 
 
 

2.25 Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες. 

Τα στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή οµάδες στοιχείων προς πώληση) ταξινοµούνται ως περιουσιακά 
στοιχεία που προορίζονται για πώληση και αναγνωρίζονται στη χαµηλότερη µεταξύ λογιστικής αξίας και καθαρής 
τιµής πώλησης, εάν η λογιστική αξία αναµένεται να ανακτηθεί µέσω της πώλησής τους και όχι από την συνεχή 
χρήση τους.  

2.26 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και των 
αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µακροοικονοµικές 
συνθήκες στην Ελληνική αγορά, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.) πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές 
σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου και διαµορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων 
και κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό 
κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και την 
βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 
Ενδεικτικά, ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από 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 και την επάρκεια των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη συµµετοχή σε 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Οι υπηρεσίες του Οµίλου 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) Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα 

Οι µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα και η δηµοσιονοµική θέση του Ελληνικού ∆ηµοσίου έχουν 
επιδεινωθεί σηµαντικά και αυτό είχε σηµαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας, 
στα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων τους στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση τους (περιορισµός 
κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, έλλειψη πόρων χρηµατοδότησης νέων έργων, µείωση κύκλου 
εργασιών, κλπ.).  

 
Οι υφιστάµενες επίσηµες προβλέψεις δείχνουν ότι η οικονοµία θα συνεχίσει να συρρικνώνεται κατά το 2012 ενώ 
τα δηµοσιονοµικά µέτρα αναµένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω δύσκολες συνθήκες στην τοπική αγορά. Ως εκ 
τούτου ο Όµιλος επιδιώκει στρατηγική γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων του και ενίσχυση της 
διεθνής παρουσίας του για να αντισταθµίσει τον περιορισµό της εγχώριας δραστηριότητας. Αν και η προσπάθεια 
αυτή αντιµετωπίζει αρκετές προκλήσεις (δυσκολία διείσδυσης σε ξένες αγορές, έλλειψη υποστήριξης διεθνών 
πιστωτικών ιδρυµάτων, κλπ.), παρατηρούνται τα πρώτα ενθαρρυντικά σηµάδια µε ανάληψη έργων στο εξωτερικό 
(π.χ. Ρωσία, Κροατία, Κύπρο και Γερµανία κλπ). 
 
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση του Οµίλου 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. Οι εταιρείες του Οµίλου ενδέχεται να 
συνάπτουν συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων, στο πλαίσιο αντιστάθµισης 
του σχετικού κινδύνου.  

Το 17% του δανεισµού του Οµίλου είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια και όλο το µέρος του δανεισµού είναι σε Ευρώ. 
Ο Όµιλος 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. 
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο Όµιλος έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες 
µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, η έγκριση των πιστωτικών 
ορίων είναι αποτέλεσµα µιας πιο αυστηρής διαδικασίας που εµπλέκει όλα τα επίπεδα της ανώτερης διοίκησης. Ο 
Όµιλος παρακολουθεί επισταµένα τα υπόλοιπα των χρεωστών του. Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις 
πιστωτικού κινδύνου.  
 
∆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 τον Όµιλο. Για την διαχείριση 
αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Λόγω της τρέχουσας κρίσης 
χρέους της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας έχει µειωθεί και η πιστοληπτική αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όµιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και 
τις ανάγκες του σε πιστωτικά όρια γενικότερα (π.χ. ανάγκες σε χρηµατοδότηση, Εγγυητικές Επιστολές κλπ.). Ο 
όµιλος επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά όρια για την 
κάλυψη των αναγκών του.  

Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στον ακόλουθο 
πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου και της 
Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 αντίστοιχα: 

 Ενοποιηµένα Στοιχεία 
 31-∆εκ-11 

 Μέχρι  
1 χρόνο 

Μεταξύ 1  
και  2 ετών 

Μεταξύ 2  
και 5 ετών 

Πάνω  
από 5 έτη Σύνολο 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 5.726.269 8.324.582 7.791.950 4.161.475 26.004.276 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21.325.519 - - - 21.325.519 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 623.476 645.500 228.269 15.423 1.512.669 
      

      

      

 31-∆εκ-10     

 Μέχρι  
1 χρόνο  

Μεταξύ 1  
και  2 ετών 

Μεταξύ 2  
και 5 ετών 

Πάνω  
από 5 έτη Σύνολο 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 9.795.433 6.307.381 10.045.768 7.946.803 34.095.385 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21.278.073   -

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 417.940   529.352 218.898 23.569 1.189.759 
 
 
 
 
     

 

 Εταιρικά στοιχεία    

 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10    

 Μέχρι 1 χρόνο    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.960.847              10.396.019      
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Τα παραπάνω ποσά απεικονίζονται στις συµβατικές, µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές και ως εκ τούτου δεν 
συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ποσά που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναφορικά µε τα κονδύλια 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις,  Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και ∆άνεια. 

Στην ανάλυση Προµηθευτών και Λοιπών υποχρεώσεων δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποσά από Προκαταβολές 
Πελατών, Υποχρεώσεις από Κατασκευαστικά συµβόλαια και επενδυτικά προγράµµατα, Ασφαλιστικοί 
Οργανισµοί και λοιποί φόροι/τέλη. 

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Εάν την 31 ∆εκεµβρίου 2011 τα επιτόκια δανεισµού ήταν αυξηµένα / µειωµένα κατά 1%, ενώ οι λοιπές 
µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα αποτελέσµατα χρήσης του Οµίλου θα ήταν µειωµένα / αυξηµένα κατά 36.000 
(2010: € 73.600.) κυρίως λόγω του αυξηµένου / µειωµένου χρηµατοοικονοµικού κόστους των δανείων µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο. Αναλογικά θα επηρεαζόταν και η καθαρή θέση της εταιρείας και του Οµίλου. 

(δ) Λοιποί Κίνδυνοι– πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις  

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

3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Ο σκοπός του Οµίλου όσον αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητάς του να 
συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους µετόχους και οφέλη για τα 
λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε τον Όµιλο και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να 
επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου. 

Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το διανεµόµενο 
µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί σε 
πώληση περιουσιακών στοιχείων.  

Συµβαδίζοντας µε την κοινή πρακτική του κλάδου, ο Όµιλος παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση µε τον 
δείκτη µόχλευσης. Ο δείκτης µόχλευσης υπολογίζεται ως ο λόγος των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (δάνεια 
µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα µείον χρηµατικά διαθέσιµα) προς το σύνολο των καθαρών δανειακών 
υποχρεώσεων πλέον του συνόλου ιδίων κεφαλαίων. Οι δείκτες µόχλευσης κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 Ενοποιηµένα Στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 21.680.549  29.153.445   

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -30.852.465  -28.087.640   

Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις -9.171.917  1.065.805 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 94.560.927    78.790.224 

Σύνολο Κεφαλαίων 85.389.010  79.856.029 
    

∆είκτης κεφαλαιακής µόχλευσης -  1,33% 
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Ο υπολογισµός του δείκτη κεφαλαιακής µόχλευσης την 31.12.2011 δεν έχει εφαρµογή καθώς ο Όµιλος διαθέτει 
καθαρά διαθέσιµα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς 
το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).  

Η µείωση του δείκτη µόχλευσης κατά τη χρήση 2011 οφείλεται κυρίως στην µείωση των δανειακών 
υποχρεώσεων του Οµίλου στην αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων καθώς και στη βελτίωση της καθαρής του 
θέσης. 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιµές  αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε δεδοµένα 
της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, παρά 
βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 31 ∆εκεµβρίου 2010: 

  31 ∆εκεµβρίου 2011 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ   
  ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      

Παράγωγα εργαλεία ως µέσο αντιστάθµισης  - 1.440.930   - 1.440.930   
   
  31 ∆εκεµβρίου 2010 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  
  ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 
      
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      

Παράγωγα εργαλεία ως µέσο αντιστάθµισης  - 1.133.374 - 1.133.374 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές (π.χ. 
παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται µε βάση τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. «Ενεργός» χρηµαταγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες και 
αναθεωρούµενες σε τακτά διαστήµατα τιµές, που δηµοσιεύονται από χρηµατιστήριο, χρηµατιστή, κλάδο, 
οργανισµό αξιολόγησης ή οργανισµό εποπτείας.  

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές (π.χ. 
συµβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης, οι 
οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιµες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται σε ενεργές 
αγορές ενώ χρησιµοποιούν κατά το δυνατό λιγότερο εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας. Αυτά τα 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 2. 
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Εάν οι τεχνικές αποτίµησης δεν βασίζονται σε διαθέσιµες αγοραίες πληροφορίες τότε τα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3. 

Τεχνικές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος για να επιµετρήσει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν: 

• Τιµές αγοράς ή τιµές διαπραγµατευτών για παρόµοια στοιχεία. 

• Την εύλογη αξία των πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου επιτοκίων, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία 
των µελλοντικών χρηµατοροών 

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 και του Οµίλου. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι 
υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του Οµίλου 
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 του Οµίλου. 

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 ο Όµιλος 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 του Οµίλου 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  

(i) Ενδεχόµενη πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 

Σύµφωνα µε την ΥΑ 1726/2003 Αρθ 9 παρ. 4, οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται αιολικά πάρκα, θα 
πρέπει µε τη λήξη λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής Ενέργειας να αποµακρύνει τις 
εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει το τοπίο στην αρχική του µορφή. 

Ο Όµιλος, για τα αιολικά πάρκα που εκµεταλλεύεται, έχει προσδιορίσει πρόβλεψη κόστους 
αποµάκρυνσης του εξοπλισµού και αποκατάστασης του χώρου. 

 
(ii)  Φόρος εισοδήµατος 
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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. 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων 
για το εάν θα του επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι 
διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν ποσό, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος 
και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου, κατά την οποία θα αναγνωρισθεί η 
ύπαρξη αυτής της διαφοράς. 

 
(iii)  Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 

Ο Όµιλος έχει εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων 
και, εάν υπάρχει πιθανότητα αρνητικής έκβασης τότε ο Όµιλος προβαίνει στο σχηµατισµό των 
απαραίτητων προβλέψεων. Οι προβλέψεις, όπου απαιτούνται, υπολογίζονται µε βάση την παρούσα 
αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των 
αναµενόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Η παρούσα αξία βασίζεται σε 
έναν αριθµό παραγόντων που απαιτεί την άσκηση κρίσης. 

 (γ)         Συµφωνίες για παραχώρηση υπηρεσιών 

Για τον προσδιορισµό του ποσού αναγνώρισης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου από συµφωνίες για 
παραχώρηση υπηρεσιών που εµπίπτουν στα πλαίσια του Ε∆∆ΠΧΑ 12 απαιτούνται σηµαντικές 
εκτιµήσεις. Ο Όµιλος αναγνωρίζει το άυλο περιουσιακό στοιχείο βάσει ενός υπολογιζόµενου ποσοστού 
εύλογου κέρδους πάνω στα κατασκευαστικά κόστη που υπέστη. 

(δ)         Παροχές προσωπικού 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε διάφορους παράγοντες οι 
οποίοι προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιµοποιώντας κάποιες παραδοχές. Οι παραδοχές που έχουν 
χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµού του καθαρού εξόδου παροχών προσωπικού περιλαµβάνουν το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, τις µελλοντικές αυξήσεις µισθών καθώς και τα επίπεδα πληθωρισµού. Τυχόν 
αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν τη λογιστική αξία της υποχρέωσης. 

Η παρούσα αξία των καθορισµένων παροχών προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας το κατάλληλο 
προεξοφλητικό επιτόκιο (το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, στο 
νόµισµα στο οποίο οι παροχές θα πληρωθούν και µε όρους ως τη λήξη τους κατά προσέγγιση ίδιους µε 
τους όρους της δέσµευσης καθορισµένης παροχής). Επιπλέον άλλη βασική οικονοµική υπόθεση 
σχετίζεται µε τις αυξήσεις των αποδοχών του προσωπικού. Αναλυτικότερα οι παραδοχές που 
χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη σηµείωση 20. 

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

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου επανεκτίµησε την δυνατότητα συµψηφισµού µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών µε 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, των θυγατρικών εταιρειών «Herhof Recycling center Osnabrück GmbH», 
«Helector Germany GmbH» και Αποτεφρωτήρας Α.Ε και αναγνώρισε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για 
τη µεταφορά φορολογικών ζηµιών ποσού € 2.094.480 για τις οποίες είναι πιθανή η πραγµατοποίηση σχετικού 
οικονοµικού οφέλους λόγω µελλοντικών φορολογητέων κερδών. 
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5 Ενσώµατα πάγια 

Ενοποιηµένα στοιχεία       

 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά  
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 
Κόστος       
1-Ιαν-10 9.476.749   1.973.445   54.365.250   1.243.531   1.509.667   68.568.641   
Απόκτηση ποσοστού συµµετοχής σε ΚΞ - - 3.200   1.068   -  4.268   

Προσθήκες 177.997   143.041   1.099.005   99.376   2.270.758   3.790.177   
Πωλήσεις / διαγραφές (σηµείωση 28) -   -147.980   -354.247   -9.206   -26.500   -537.933   
Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση 2.340.574   -  666.308   -  -3.006.882   - 
31-∆εκ-10 11.995.320   1.968.506   55.779.516   1.334.770   747.043   71.825.154   
       
1-Ιαν-11 11.995.320   1.968.506   55.779.516   1.334.770   747.043   71.825.154  

Προσθήκες  120.070   70.189   750.666   44.995   665.640   1.651.560   

Πωλήσεις / διαγραφές (σηµείωση 28) - -81.602   -80.914   -121.914   -4.150   -288.580   

31-∆εκ-11 12.115.390   1.957.093   56.449.268   1.257.851   1.408.533   73.188.135   
       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
1-Ιαν-10 -1.889.488 -1.426.311 -15.002.091 -851.666 - -19.169.556 

Απόκτηση ποσοστού συµµετοχής σε ΚΞ -   - -1.360   -569   -  -1.929   
Αποσβέσεις χρήσης (σηµείωση 23) -455.625   -202.910   -3.272.453   -127.634   -   -4.058.622   

Πωλήσεις / διαγραφές (σηµείωση 28) -   88.482   209.498   8.691   -   306.671   
31-∆εκ-10 -2.345.113   -1.540.740   -18.066.406   -971.178   -   -22.923.437   
       
1-Ιαν-11 -2.345.113   -1.540.740   -18.066.406   -971.178   -   -22.923.437   

Αποσβέσεις χρήσης (σηµείωση 23) -542.818   -182.007   
-

3.103.332   -125.115   - -3.953.272   

Πωλήσεις / διαγραφές (σηµείωση 28) - 58.699   55.928   121.914   - 236.541   

31-∆εκ-11 -2.887.931  -1.664.048   -21.113.810   -974.379   - -26.640.168   
       
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2010 9.650.207   427.767   37.713.110   363.592   747.043   48.901.717   
       
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2011 9.227.459   293.045   35.335.458   283.468   1.408.533   46.547.964   
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Εταιρικά στοιχεία       

 Οικόπεδα 
Μεταφορικά  

µέσα  
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ.  
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος       

1-Ιαν-10 163.785 912.330 9.657.260 728.834 12.188 11.474.396 

Προσθήκες -   113.819   55.955   48.506   -  218.280   

Πωλήσεις / διαγραφές (σηµείωση 28) -   -95.000   -   -9.206   -   -104.206   

31-∆εκ-10 163.785   931.149   9.713.215   768.134   12.188   11.588.470   
       
1-Ιαν-11 163.785   931.149   9.713.215   768.134   12.188   11.588.470   

Προσθήκες - 23.516   6.301   10.832   -   40.649   

Πωλήσεις / διαγραφές (σηµείωση 28) - -   -   -121.914   -   -121.914   

31-∆εκ-11 163.785   954.665   9.719.516   657.052   12.188   11.507.206   

       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
1-Ιαν-10 - -841.180 -3.534.601 -603.346 - -4.979.128 
Αποσβέσεις χρήσης (σηµείωση 23) -   -27.386   -915.319   -49.483   -   -992.188   

Πωλήσεις / διαγραφές (σηµείωση 28) -  68.083   - 8.691   -   76.775   

31-∆εκ-10 -   -800.484   -4.449.920   -644.137   -   -5.894.542   
       
1-Ιαν-11 -   -800.484   -4.449.920   -644.137   -   -5.894.542   

Αποσβέσεις χρήσης (σηµείωση 23) - -31.641   -742.779   -47.409   -   -821.829   

Πωλήσεις / διαγραφές (σηµείωση 28) - -   -   121.914   -   121.914   

31-∆εκ-11 - -832.125   -5.192.699   -569.632   - -6.594.456   
       
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2010 163.785   130.664   5.263.294   123.997   12.188   5.693.928   
       
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2011 163.785   122.540   4.526.817   87.420   12.188   4.912.750   

∆εν υφίστανται ζηµίες αποµείωσης στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2011 και 2010. 

Μισθώµατα ποσού € 1.178.900 (2010: 1.209.358) και € 761.601(2010: € 542.076) για τον Όµιλο και την εταιρεία 
αντίστοιχα, που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις ενσώµατων παγίων περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (σηµείωση 23). 

Για εξασφάλιση υποχρεώσεων δεν έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις επί των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. 
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6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Ενοποιηµένα στοιχεία      

  Λογισµικό 
∆ικαίωµα 

παραχώρησης Υπεραξία  Σύνολο 
Κόστος      

1-Ιαν-10  174.468 18.715.240 1.521.327 20.411.035 
Προσθήκες  77.324 5.520.852 - 5.598.176 
31-∆εκ-10  251.792 24.236.092   1.521.327   26.009.211 
      
1-Ιαν-11  251.792 24.236.092   1.521.327   26.009.211 
Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  - - 654.342   654.342   
Προσθήκες  8.545 - - 8.545 
31-∆εκ-11  260.337 24.236.092   2.175.669   26.672.098   

      

  Λογισµικό 
∆ικαίωµα 

παραχώρησης Υπεραξία  Σύνολο 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις      
1-Ιαν-10  -158.872 - - -158.872 
Αποσβέσεις χρήσης (σηµείωση 23)  -25.533 -1.817.707 - -1.843.240 
31-∆εκ-10  -184.405 -1.817.707 - -2.002.112 
      
1-Ιαν-11  -184.405 -1.817.707 - -2.002.112 
Αποσβέσεις χρήσης (σηµείωση  23)  -22.039 -2.423.609   - -2.445.648   
31-∆εκ-11  -206.444 -4.241.316   - -4.447.760   
      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2010  67.387   22.418.385   1.521.327   24.007.099 
      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2011  53.893 19.994.776   2.175.669   22.224.336   

 

Εταιρικά στοιχεία   

 Λογισµικό Σύνολο 
Κόστος   

1-Ιαν-10 74.034 74.034 

Προσθήκες 5.619   5.619   
31-∆εκ-10 79.653   79.653   
   

1-Ιαν-11 79.653   79.653   

Προσθήκες 159   159   

31-∆εκ-11 79.812   79.812   
   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
1-Ιαν-10 -74.034 -74.034 

Αποσβέσεις χρήσης (σηµείωση 23) -5.619   -5.619   

31-∆εκ-10 -79.653   -79.653   
     
1-Ιαν-11 -79.653   -79.653   

Αποσβέσεις χρήσης (σηµείωση 23) -159   -159   
31-∆εκ-11 -79.812   -79.812   
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Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 - - 
   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 - - 
 
∆ικαίωµα Παραχώρησης 
 
Η Κοινοπραξία Ηλέκτωρ-Ελλάκτωρ-Cybarco έχει έρθει σε συµφωνία για παραχώρηση υπηρεσιών των 
"ΕΕ∆ΑΕΛΑ" µε την Κυπριακή κυβέρνηση. Το ποσό του συµβολαίου ανέρχεται περίπου στα €43 εκατοµµύρια, 
συν δικαίωµα χρέωσης υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης. Η περίοδος της συµφωνίας είναι 13 
χρόνια εκ των οποίων η κατασκευαστική περίοδος είναι 3 χρόνια. Σε σχέση µε τον τρόπο που λογίζεται η 
συµφωνία παραχώρησης υπηρεσιών, η Κοινοπραξία εφαρµόζει τις πρόνοιες της ∆ιερµηνείας 12 “Συµφωνίες για 
Παραχώρηση Υπηρεσιών”.  
 
Σύµφωνα µε τη συµβατική συµφωνία παραχώρησης υπηρεσιών, η Κοινοπραξία θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες της 
εν µέρη µε πληρωµές για τις κατασκευαστικές εργασίες και εν µέρη µέσω δικαιώµατος να χρεώνει την κυβέρνηση 
για διαχειριστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες αυτής της 
Ερµηνείας, η Κοινοπραξία αναγνώρισε τις πληρωµές για τις κατασκευαστικές εργασίες µε αναφορά στο στάδιο 
συµπλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών και το δεύτερο µέρος της πληρωµής αναγνωρίστηκε ως άυλο 
περιουσιακό στοιχείο του οποίου το κόστος κτήσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν € 24.236.092 (2010: € 
24.236.092). 
 
Η απόσβεση του άυλου περιουσιακού στοιχείου ξεκίνησε εντός της χρήσης του 2010 µε την ολοκλήρωση των 
κατασκευαστικών έργων και θα διαρκέσει µέχρι το τέλος της περιόδου διαχείρισης.  
 
Υπεραξία 

Η υπεραξία ποσού € 654.342  που σχηµατίστηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προέκυψε από την 
ενοποίηση της εταιρείας ∆ΟΑΛ ΑΕ µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης µετά την απόκτηση του υπολοίπου 
76% από τη µητρική ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ µε αξία τιµήµατος € 684.000.  

 

7 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

 Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
    

Στην αρχή της χρήσης 14.586.078  13.442.011 
(Πωλήσεις) -  -851.248 

(Αποµείωση) -851.249  - 

Μεταφορά από / (σε) Συγγενείς 14.400  -55.200 

Προσθήκες  704.226  2.050.516 

Στο τέλος της χρήσης 14.453.455  14.586.078 
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Οι θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

2011 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

2010 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 100,00% 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ KOYNOY ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 80,00% 80,00% 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00% 70,00% 

ΒΕΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00% 50,00% 

ΕΞΑΝΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 100,00% 

HELECTOR CYPRUS (πρώην ELEMAX LTD) ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 100,00% 

HELECTOR GERMANY GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100,00% 100,00% 

HERHOF GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 50,00% 50,00% 

HERHOF RECYCLING CENTER OSNABRUCK GM ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100,00% 100,00% 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ AE ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 100,00% 

ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΕΛΛΑΚΤΩΡ-CYBARCO ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 100,00% 

HELECTOR BULGARIA LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% 100,00% 

YLECTOR DOOEL SKOPJE πΓ∆Μ 100,00% 100,00% 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE ΕΛΛΑ∆Α 50% 50% 

∆ΟΑΛ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 100% 24% 

K.G.E GREEN ENERGY LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% - 

Σηµείωση: -Η ΒΕΑΛ ΑΕ ενοποιείται µε τη µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης παρόλο που ο Όµιλος κατέχει το 50% καθώς 
ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας. -Η HERHOF GMBH ενοποιείται µε τη µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης παρόλο που ο Όµιλος 
κατέχει το 50% καθώς διατήρησε τον έλεγχο της εταιρείας. Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE ενοποιείται µε τη µέθοδο 
της Αναλογικής Ενοποίησης διότι ασκείται από κοινού ο έλεγχος. 

 
Προσθήκες-µεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 
 
α) K.G.E GREEN ENERGY LTD  
Η εταιρεία K.G.E GREEN ENERGY LTD συστάθηκε και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του 
2011. Η K.G.E GREEN ENERGY LTD είναι εγκατεστηµένη στην Κύπρο. Στην εταιρεία συµµετέχει η 
HELECTOR CYPRUS LTD µε ποσοστό συµµετοχής 100% και κόστος συµµετοχής € 1.000. Σκοπός της είναι η 
ανάπτυξη µονάδας ενεργειακής αξιοποίησης δευτερογενών καυσίµων. 
 
β) HELECTOR BULGARIA LTD 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγµατοποιήθηκε αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας 
HELECTOR BULGARIA LTD και η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατέβαλε ποσό € 10.226. 
 

γ) YLECTOR DOOEL SKOPJE 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγµατοποιήθηκε αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας 
YLECTOR DOOEL SKOPJE και η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατέβαλε ποσό € 10.000. 
 
δ) ∆ΟΑΛ Α.Ε 
Η ∆ΟΑΛ Α.Ε, η οποία στις 31.12.2010 ενοποιούταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενής, ενώ από το α’ 
τρίµηνο 2011 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρική, λόγω αύξησης του ποσοστού 
συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή. 
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Προσθήκες-µεταβολές κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης 
 
α) ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ  
Αλλαγή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης, έχουµε για 
την εταιρεία ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ, η οποία ενοποιούταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ από τον Ιούλιου 
του 2010 ενοποιείται ως συγγενής, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η αλλαγή αυτή προέκυψε λόγω της µη 
συµµετοχής της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην ΑΜΚ της ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ, που είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση του 
ποσοστού συµµετοχής της µητρικής από 92% σε 48% και την απώλεια του ελέγχου της εταιρείας. Από την 
παραίτηση του δικαιώµατος της συµµετοχής στην ΑΜΚ προέκυψε κέρδος ποσού € 1.048.722 (σηµείωση 24, 
συµπεριλαµβάνεται στη γραµµή Κέρδη/(ζηµιές) από την πώληση θυγατρικών) και ποσό € 1.063.940 που αποτελεί 
το  48% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε µεταφέρθηκε στις Επενδύσεις σε Συγγενείς. 
 

β) YLECTOR DOOEL SKOPJE 
Η εταιρεία YLECTOR DOOEL SKOPJE συστάθηκε και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του 
2010. Στην εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, µε κόστος συµµετοχής ευρώ 5.000, το οποίο 
κατεβλήθη εντός του Ιουλίου 2010. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας και έχει ως σκοπό της τις ενεργειακές και εν γένει περιβαλλοντικές εφαρµογές. Η έδρα της εταιρείας 
βρίσκεται στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. 

 
γ) HERHOF GMBH  

Η µείωση του ποσοστού συµµετοχής της Ηλέκτωρ Α.Ε στην θυγατρική εταιρεία HERHOF GMBH από 100% σε 
50% κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2010 οφείλεται στην πώληση του 50% της εταιρείας σε τρίτους, µε 
διατήρηση του ελέγχου από την Ηλέκτωρ Α.Ε. Το τίµηµα πώλησης ανήλθε σε € 517.000 ενώ τα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κατά την µεταβίβαση ήταν € -1.187.936. Το κέρδος που προέκυψε από την 
ανωτέρω συναλλαγή για τον όµιλο ήταν € 1.110.968 και αναγνωρίστηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.    

 

δ) ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE 
Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE, συστάθηκε κατά την διάρκεια του 2010. Στην εταιρεία 
συµµετέχει µε ποσοστό 50% η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, µε κόστος συµµετοχής € 10.000 εκ των οποίων ποσό 
€5.516 έχει καταβληθεί. Η εταιρία ενοποιείται µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης διότι ασκείται από 
κοινού ο έλεγχος. Σκοπός της εταιρείας είναι η υλοποίηση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα 
εγκατεστηµένης ισχύος 5MW ή µεγαλύτερης στην Βιοµηχανική Περιοχή Μελιγαλά Μεσσηνίας. Η έδρα της 
εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα. 

  
ε) ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2010 η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατέβαλε ποσό € 40.000 για την απόκτηση 
ποσοστού 0,5% στην θυγατρικής της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ, διαµορφώνοντας έτσι το συνολικό 
ποσοστό συµµετοχής σε 100%. 
   
στ) HELECTOR GERMANY GMBH  
Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγµατοποιήθηκε αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας 
HELECTOR GERMANY GMBH και η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατέβαλε ποσό € 2.000.000. 
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8 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
        

Στην αρχή της χρήσης 3.413.489  755.309  2.376.601  873.401 
Προσθήκες 2.184.700  2.561.940  2.184.500  1.448.000 
Μερίδιο κέρδους/ ζηµιάς (µετά 
φορολογίας) 328.443    96.240  -  - 

Μεταφορά από/ (σε) Θυγατρικές -14.400  -  -14.400  55.200 

Μερίσµατα  -63.237  -  -  - 

Λοιπά 23.861  -  -  - 

Στο τέλος της χρήσης 5.872.855  3.413.489  4.546.701  2.376.601 
 

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν χρειάστηκε να  υπολογιστούν ζηµιές αποµείωσης επί των επενδύσεων. 
 
Προσθήκες-µεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 
 
FREEQUEST HOLDINGS LTD 
 
Η εταιρεία FREEQUEST HOLDINGS LTD, αποκτήθηκε και ενσωµατώθηκε κατά την διάρκεια του 2011 µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης. Στην εταιρεία συµµετέχει η HELECTOR CYPRUS LTD µε ποσοστό συµµετοχής 
20% και κόστος συµµετοχής € 200. Η εταιρεία είναι εγκατεστηµένη στην Κύπρο και σκοπός της είναι η εµπορία 
ανακυκλώσιµων υλικών.  
 
∆ΟΑΛ Α.Ε 
Αλλαγή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης, έχουµε για 
την εταιρεία ∆ΟΑΛ Α.Ε, η οποία ενοποιούταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενής, ενώ από το α’ 
τρίµηνο 2011 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρική, λόγω αύξησης του ποσοστού 
συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή. 
 
ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ 
Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2011, πραγµατοποιήθηκε αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο της συγγενούς 
εταιρείας ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε και η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατέβαλε ποσό € 1.892.500 αυξάνοντας το ποσοστό συµµετοχής 
της σε 49,16 από 48%.   
 
ΕΠΑΝΑ ΑΕ 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2011 πραγµατοποιήθηκε αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο της συγγενούς 
εταιρείας ΕΠΑΝΑ ΑΕ και η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατέβαλε ποσό € 260.000, χωρίς να υπάρχει καµία µεταβολή στο 
ποσοστό συµµετοχής της (20%).  
 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ  
 
Η εταιρεία ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ, αποκτήθηκε και ενσωµατώθηκε κατά την 
διάρκεια του 2011 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η εταιρεία ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & 
ΣΙΑ ΕΕ είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Στην εταιρεία συµµετέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής 
32,32% και κόστος συµµετοχής € 32.000. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη και η εκτέλεση κάθε είδους 
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων περιλαµβανοµένων και αυτών του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα, ή για 
λογαριασµό τρίτων εκπόνηση µελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και η επίβλεψη οποιουδήποτε 
τεχνικού έργου, η εµπορία και αντιπροσώπευση πρώτων υλών, προϊόντων και εξοπλισµού σχετικών µε την 
εκτέλεση έργων, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους για την εκτέλεση τεχνικών έργων τους. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS AE) 
Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2011 η εταιρεία ΠΕΡΜΕ HELLAS AE ενοποιήθηκε µέσω της εταιρείας 
ΕΠΑΝΑ ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής 11,86% (άµεσο 59,3%)..  
 
Προσθήκες-µεταβολές κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης 
 
ΕΠΑΝΑ ΑΕ 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2010 πραγµατοποιήθηκε αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο της συγγενούς 
εταιρείας ΕΠΑΝΑ ΑΕ και η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατέβαλε ποσό € 200.000, χωρίς να υπάρχει καµία µεταβολή στο 
ποσοστό συµµετοχής της (20%).  
 
ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ 
Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2010 και µετά την αλλαγή ποσοστού συµµετοχής της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε στην 
ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε (σηµείωση 7), πραγµατοποιήθηκε αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο της συγγενούς εταιρείας 
ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε και η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατέβαλε ποσό € 1.248.000 χωρίς να υπάρχει καµία µεταβολή στο ποσοστό 
συµµετοχής της (48%).   
 

HERHOF VERWALTUNGS GMBH 
Η εταιρεία HERHOF VERWALTUNGS GMBH , αποκτήθηκε και ενσωµατώθηκε κατά την διάρκεια του 2010 µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στην εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 50% η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, µε κόστος 
συµµετοχής € 50.000. Η εταιρεία αυτή που έχει την έδρα της στη Γερµανία, κατέχει τις πατέντες της τεχνολογίας 
της Herhof GmbH.  

 
Το µερίδιο του Οµίλου στο Ενεργητικό, στις Υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα κέρδη των συγγενών εταιρειών έχει 
ως εξής: 
 

Επωνυµία 
Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα 

Κέρδη/ 
Ποσοστό 

συµµετοχής (Ζηµίες) 

2011 

ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 4.209.029   10.746   - -16.262   49,16% 

Α∆ΕΥΠ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 1.622   278   - - 36,00% 

ΤΟΜΗ EDL ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 77.328   39.582   - -3.271   50,00% 

ΕΠΑΝΑ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 4.398.624   2.778.762   2.356.097   346.150   20,00% 
HERHOF VERWALTUNGS 
GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 637.755   654.005   - -50.000   50,00% 

FREEQUEST HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ 54.498   49.745   129.945   44.884   20,00% 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΛΛΑ∆Α 152.691   120.694   107.792   27.063   32,32% 

ΠΕΡΜΕ HELLAS AE ΕΛΛΑ∆Α 818.608   555.304   177.012   -20.122   11,86% 

10.350.154   4.209.115   2.770.846   328.443   
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Επωνυµία 
Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα 

Κέρδη/ 
(Ζηµίες) 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

2010       

       

ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2.307.784 9.600 - -13.756 48,00% 

Α∆ΕΥΠ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 2.374   -                  -   -  36,00% 

∆ΟΑΛ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 10.574   -                  -   -1.034   24,00% 
ΤΟΜΗ EDL ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 102.123   61.107                 -   -1.285   50,00% 

ΕΠΑΝΑ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 3.917.339   2.903.627   1.281.746   112.315 20,00% 
HERHOF VERWALTUNGS 
GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.275.510 1.258.010 - - 50,00% 

   7.615.704 4.232.344 1.281.746 96.240  
 
       

9 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες που ενοποιούνται µε την αναλογική µέθοδο 

 

 Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
    

Στην αρχή της χρήσης 467.405  206.205 
Προσθήκες  15.878  261.200 

Στο τέλος της χρήσης 483.283  467.405 
 
Οι κοινοπραξίες αναλύονται ως εξής: 
 

Α/Α Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

2011 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

2010 
     
1 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΤΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  (ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΕΛΛΑ∆Α 40,39 % 40,39 % 

2 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 60,00 % 60,00 % 

3 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00 % 30,00 % 

4 
Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER (ΧΥΤΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 35,00 % 35,00 % 

5 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΚΥΠΡΟΣ-ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ) ΚΥΠΡΟΣ 55,00 % 55,00 % 

6 Κ/ΞΙΑ ∆ΕΤΕΑΛΑ-ΗΛΕΚΤΩΡ-EDL ΜΟΝ/ΠH ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 % 30,00 % 

7 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 99,00 % 99,00 % 

8 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 65,00 % 65,00 % 

9 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00 % 30,00 % 

10 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 70,00 % 70,00 % 

11 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ & 
Ο∆ΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) ΚΥΠΡΟΣ 55,00 % 55,00 % 

12 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΡΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 % 80,00 % 

13 Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΩΡ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 % 30,00 % 

14 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ -ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 % 70,00 % 

15 Κ/ΞΙΑ BILFIGER BERGER - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 29,00 % 29,00 % 

16 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 21,75 % 21,75 % 

17 ΚΞ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΛΛΑ∆Α 15,23 % 15,23 % 

18 ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ-ENVITEC (ΕΜΑΚ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 % 50,00 % 
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19 ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ-LANTEC-ΕΝΒΙΜΕΚ-ENVIROPLAN ΕΛΛΑ∆Α 32,00 % 32,00 % 

20 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00% - 

21 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ-
ENVITEC ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,85% - 

22 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 51,00% - 

23 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΕΠΑΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00% - 
 
 
Προσθήκες/µεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2011 ιδρύθηκε η  κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-
Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ στην οποία συµµετέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 50%, η  
κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ-ENVITEC ΑΕ στην οποία 
συµµετέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 49,85%, η  κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΖΙΩΡΗΣ 
ΑΕ στην οποία συµµετέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 51%,    και η  κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΕΠΑΝΑ ΑΕ στην οποία συµµετέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 50% . 
 
Προσθήκες/µεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2010 ιδρύθηκε η  κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ-ENVITEC (ΕΜΑΚ) στην οποία 
συµµετέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 50%  και η  κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ-LANTEC-
ΕΝΒΙΜΕΚ-ENVIROPLAN στην οποία συµµετέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 32% . 
 
Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2010 ολοκληρώθηκε η απόκτηση από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε επιπλέον 20% 
(συνολικό ποσοστό 80%) στην κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΡΣΗ.  

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο του ενεργητικού και υποχρεώσεων του Οµίλου σε κοινοπραξίες 
που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης και περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
    
Ενεργητικό    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 40.396    49.650  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 23.787.314    20.698.614   

 23.827.710    20.748.264   
    
Παθητικό    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 539.646    384.970  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.575.728    19.874.879   

 21.115.374    20.259.848   
     

Ίδια κεφάλαια 2.712.336    448.416 

    

    
Έσοδα 17.822.467  14.647.743 

Έξοδα -13.265.438  -14.627.184 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά φόρων 4.557.029    20.559 

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις καθώς και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που να σχετίζονται µε τη συµµετοχή του οµίλου 
στην κοινοπραξία. 
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10 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
ανά κατηγορία 

Οι λογιστικές αρχές για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν 
εφαρµογή στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Ενοποιηµένα Στοιχεία   Εταιρικά στοιχεία 
Στοιχεία Ενεργητικού     

31 ∆εκεµβρίου 2011 ∆άνεια και απαιτήσεις   ∆άνεια και απαιτήσεις 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 55.700.303   36.250.803 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 30.852.465   12.924.676 

Σύνολο  86.552.768   49.175.479 

     

     

 Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
Υποχρεώσεις     

 

Άλλες 
χρηµατοοικονοµικές  
υποχρεώσεις 

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία 
αντιστάθµισης  

Άλλες 
χρηµατοοικονοµικές  
υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2011     
∆άνεια 21.680.548 -  - 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21.325.519 -  6.960.847 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία - 1.440.930    - 

 43.006.067 1.440.930    6.960.847 

 Ενοποιηµένα Στοιχεία   Εταιρικά στοιχεία 
Στοιχεία Ενεργητικού     

31 ∆εκεµβρίου 2010 ∆άνεια και απαιτήσεις   ∆άνεια και απαιτήσεις 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 43.228.174     30.230.755   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 28.087.640   12.674.025   

Σύνολο  71.315.814   42.904.780 

     
     

 Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
Υποχρεώσεις     

 

Άλλες 
χρηµατοοικονοµικές  
υποχρεώσεις 

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία 
αντιστάθµισης  

Άλλες 
χρηµατοοικονοµικές  
υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2010     
∆άνεια 29.153.445   -  - 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21.278.073 -  10.396.019 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία - 1.133.374    - 

 50.431.518   1.133.374    10.396.19  
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11 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Το ποσό των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα,  προέρχεται από τη 
θυγατρική HELECTOR – CYBARGO. 

 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 31-∆εκ-11   31-∆εκ-10  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 
(interest rate swaps) για 
αντιστάθµιση ταµειακών ροών 1.440.930    1.133.374    

Σύνολο 1.440.930    1.133.374    
 
Λεπτοµέρειες συµβάσεων 
ανταλλαγής επιτοκίων (interest 
rate swaps)     
Ονοµαστική αξία ανταλλαγής 
επιτοκίων (interest rate swaps)  12.750.000  14.250.000  
Σταθερό επιτόκιο 4,41%  4,41%  
Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor  Euribor  

 

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

Η µητρική εταιρεία δεν διέθετε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία κατά την 31.12.2011 και 31.12.2010. 

  

12 Αποθέµατα 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Τελικά προϊόντα 571.588    810.948  302.872    562.098 

Παραγωγή σε εξέλιξη 497.942    70.855  -  - 
Συνολική καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία 1.069.530    881.803  302.872    562.098 

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε € 6.485.293 
(2010: € 10.617.303) και € 2.658.221 (2010: € 8.181.947) για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

13 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Πελάτες 34.307.232  20.468.674  6.030.348  2.349.235 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 
πελατών -330.592  -29.516  -330.592  -29.516 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 33.976.640  20.439.158  5.699.756  2.319.720 
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Προκαταβολές 2.279.970  2.330.073  1.518.884  1.409.509 
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά 
συµβόλαια 4.998.945  6.837.672  4.125.761  5.522.909 
Μερίσµατα εισπρακτέα 
(σηµείωση 31) -  -  -  936.796 

Φόρος εισοδήµατος  12.201  520.720  -  - 
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 
(σηµείωση 31) 404.609  397.109  4.197.985  1.675.485 

∆εσµευµένες καταθέσεις  5.696.608  3.503.333  5.696.608  3.503.333 

Ελληνικό ∆ηµόσιο  4.471.597  4.673.648  375.362  953.995 

∆άνεια προς τρίτους 2.620.083  2.519.859  2.620.083  2.519.859 

Λοιπές Απαιτήσεις 1.431.448  1.793.471  561.755  1.258.873 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 
λοιπών απαιτήσεων -217.736  -217.736  -217.736  -217.736 
Απαιτήσεις από  συνδεδεµένα 
µέρη (σηµείωση 31) 11.681.600  14.713.018  18.671.756  18.627.141 

Σύνολο 67.355.965  57.510.325   43.250.214  38.509.884 

        

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 305.739  18.530  18.674  18.530 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 67.050.228  57.491.795  43.231.540  38.491.354 
 67.355.967  57.510.325   43.250.214  38.509.884 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όµιλος έχει 
µεγάλο αριθµό πελατών, από διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς. 

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων είναι περίπου ίδια µε την εύλογη αξία τους. 

Τα δάνεια προς τρίτους αφορούν δάνειο προς την εταιρεία ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ Α.Ε, ονοµαστικής αξίας € 
2.000.000, επιτόκιο δανεισµού 8% (3m Euribor + περιθώριο) και περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

∆εν υπάρχουν άλλες έντοκες απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 

Την 31/12/2011 απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις € 24.887.994 (2010: € 18.666.778) και € 5.340.996 
(2010: € 1.868.547 ) αφορούν απαιτήσεις χωρίς καθυστέρηση στην αποπληρωµή της οφειλής τους, για τον Όµιλο 
και τον Εταιρεία αντίστοιχα. 

Η γενική πολιτική του Οµίλου για την είσπραξη των απαιτήσεων από πελάτες είναι 90 ηµέρες. Υπόλοιπα νεότερα 
των 90 ηµερών δεν θεωρούνται ως ληξιπρόθεσµα. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011, απαιτήσεις από πελάτες ύψους 
€ 10.348.391 (2010: € 3.348.115) για τον Όµιλο και € 748.813 (2010: € 1.492.309) για την Εταιρεία θεωρούνται 
ληξιπρόθεσµα αλλά αναµένεται να εισπραχθούν οπότε δεν έχουν αποµειωθεί. Η ενηλικίωση αυτών των 
απαιτήσεων από πελάτες παρατίθεται παρακάτω: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

        

Μέχρι  3 µήνες 2.954.507    780.177  235.499    407.277 

3 - 6 µήνες 3.340.752    1.916.336  259.198    422.062 

Μεγαλύτερο των 6 µηνών  4.053.133  651.602  254.116  662.971 

 10.348.391  3.348.115  748.813  1.492.309   

Το σύνολο των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις είναι ως εξής: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 247.252  672.211    247.252           350.000   
Πρόβλεψη αποµείωσης 301.076    -    301.076     -  
∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στη 
χρήση -  -322.211    -  - 
Μη χρησιµοποιηθείσες 
προβλέψεις που αναστράφηκαν -  -102.748    -  -102.748   

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  548.328  247.252  548.328  247.252 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται ως πρόβλεψη, συνήθως διαγράφονται εφόσον δεν αναµένεται να εισπραχθούν από 
τους συγκεκριµένους πελάτες / χρεώστες. 

Η µέγιστη έκθεση του Οµίλου και της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 είναι η εύλογη 
αξία των παραπάνω απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, η οποία προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία. 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις λοιπές απαιτήσεις δεν περιλαµβάνουν αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ο Όµιλος κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης δεν έχει στην κατοχή του εξασφαλίσεις 
έναντι πελατών. Οι εγγυήσεις εξασφάλισης καλής εκτέλεσης συµβάσεων µε πελάτες αναφέρονται στην σηµείωση 
30. 

14 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  53.179    105.304    769    4.472   

Καταθέσεις όψεως 27.165.900    27.422.362    12.138.638    12.669.553   

Καταθέσεις προθεσµίας 3.633.386    559.974    785.269    - 

Σύνολο 30.852.465    28.087.640  12.924.676    12.674.025   

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι σε ευρώ. 

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την 
εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2011. 

 Ενοποιηµένα στοιχεία 
 2011  2010 

Πιστωτική διαβάθµιση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος 

Ταµειακά 
διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

 Ταµειακά 
διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

AA -  2.547.905   

AA- 4.255.994    - 

BBB -  8.539.218   

BBB+ -  14.065.879   

CCC 19.910.239    - 

Λοιπά 6.633.053    2.934.639   

 30.799.286    28.087.640   
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 Εταιρικά στοιχεία 
 2011  2010 

Πιστωτική διαβάθµιση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος 

Ταµειακά 
διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

 Ταµειακά 
διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

AA -  2.534.941   

AA-  4.059.933    - 

BBB -  6.599.240   

BBB+ -  3.539.842 

CCC 8.863.974    - 

 12.923.907    12.674.024   

Τα λοιπά περιλαµβάνουν διαθέσιµα στο ταµείο, καθώς και πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία δεν διαθέτουν πιστωτική 
διαβάθµιση. 

Η εµφανιζόµενη αύξηση συνεργασίας µε πιστωτικά ιδρύµατα χαµηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης οφείλεται 
στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ελληνικών τραπεζών λόγω της κρίσης χρέους που 
αντιµετωπίζει η Ελλάδα.  

Τα επιτόκια προθεσµιακών καταθέσεων καθορίζονται µετά από διαπραγµάτευση µε επιλεγµένα τραπεζικά 
ιδρύµατα µε βάση τα διατραπεζικά επιτόκια Euribor αντίστοιχης χρονικής διάρκειας µε την επιλεγµένη 
τοποθέτηση (π.χ. εβδοµάδα, µήνα κλπ). 

15 Μετοχικό κεφάλαιο & Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο 

 
Αριθµός  
µετοχών 

Κοινές  
µετοχές 

Υπέρ  
το άρτιο Σύνολο 

     

1 Ιανουαρίου 2010 144.500 1.476.790 5.216.215 6.693.005 

31 ∆εκεµβρίου 2010 144.500 1.476.790 5.216.215 6.693.005 
     

1 Ιανουαρίου 2011 144.500 1.476.790 5.216.215 6.693.005 

31 ∆εκεµβρίου 2011 144.500 1.476.790 5.216.215 6.693.005 

Ο συνολικός αριθµός των εγκεκριµένων κοινών µετοχών είναι 144.500 µετοχές (2010: 144.500 µετοχές) µε 
ονοµαστική αξία € 10,22 για κάθε µετοχή (2010: € 10,22 για κάθε µετοχή). Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν 
πλήρως εξοφληθεί. 

16 Λοιπά αποθεµατικά 

Ενοποιηµένα στοιχεία        

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 
Έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
Συναλλαγµατικών 

∆ιαφορών 

Αποθεµατικό 
αντιστάθµισης 
ταµειακών 

ροών 
Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο 

        
1 Ιανουαρίου 2010 1.076.549 4.099.324 1.178.699 -135.309 -912.043 292 5.307.512 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα 157.065 -  - - - 157.065 
Μεταβολή αξίας  
αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών - - - - 631.142 - 631.142 
31 ∆εκεµβρίου 2010 1.233.613   4.099.324   1.178.699   -135.309   -280.901   292   6.095.719   
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1 Ιανουαρίου 2011 1.233.613   4.099.324   1.178.699   -135.309   -280.901   292   6.095.719   
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα 58.033   - - - - - 58.033   
Μεταβολή αξίας  
αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών - - - - -307.556 - -307.556 
31 ∆εκεµβρίου 2011 1.291.646 4.099.324 1.178.699 -135.309 -588.457 292 5.846.196 

Εταιρικά στοιχεία      

 
Τακτικό  

αποθεµατικό 
Έκτακτα  

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 20010 501.964   4.099.324   984.194   292   5.585.773   
31 ∆εκεµβρίου 2010 501.964   4.099.324   984.194   292   5.585.773   

      
1 Ιανουάριος 2011 501.964   4.099.324   984.194   292   5.585.773   

31 ∆εκεµβρίου 2011 501.964   4.099.324   984.194   292   5.585.773   

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 ρυθµίζεται ο σχηµατισµός και η χρησιµοποίηση 
του τακτικού αποθεµατικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε 
χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρις ότου το συσσωρευµένο ποσό 
του τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 
αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(β) Έκτακτα αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά αυτής της κατηγορίας, έχουν δηµιουργηθεί µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε 
παλαιότερες χρήσεις, δεν έχουν ειδικό προορισµό και δύναται να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε  σκοπό µε 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

(γ) Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Αφορολόγητα αποθεµατικά Ν 3220/2004 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά της µητρικής εταιρείας περιελάµβαναν αποθεµατικά ποσού € 3.150.000 που είχαν 
σχηµατισθεί σε παλαιότερες χρήσεις βάσει του Ν 3220/2004. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 
18.VII 2007 σύµφωνα µε την οποία θεωρεί ότι τα αφορολόγητα αποθεµατικά του ανωτέρω νόµου αποτελούν 
µορφή κρατικής ενίσχυσής, για την οποία µε βάση τις διατάξεις του Ν 3614 /2007 οι υπαγόµενες επιχειρήσεις 
οφείλουν την έντοκη επιστροφή της στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Για την κάλυψη της ανωτέρω υποχρέωσης η εταιρεία 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2007 µε σχετική πρόβλεψη ποσού € 1.150.000. Η Εταιρεία µέσα στην 
χρήση του 2008 έκανε χρήση αυτής της πρόβλεψης  καθώς οριστικοποιήθηκε από τις Φορολογικές Αρχές η 
έντοκη επιστροφή της στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Μετά την ανάκτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο του ως άνω 
αποθεµατικού του Ν.3220/2004, µε αναδροµική καταβολή του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος επ’ αυτού , το 
ποσό αυτό (3.150.000) αναταξινοµήθηκε από τον λογ/σµό «αφορολόγητα αποθεµατικά» στον λογ/σµό 
«αποτελέσµατα εις νέον» 

Λοιπά αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν στους µετόχους. Ο Όµιλος δεν προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα 
αποθεµατικά κατά την επόµενη χρήση και εποµένως δεν έχει προβεί σε υπολογισµό φόρου εισοδήµατος που θα 
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προέκυπτε σε περίπτωση διανοµής. Σε περίπτωση απόφασης διανοµής, τα αφορολόγητα  αποθεµατικά θα 
φορολογηθούν µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το χρόνο της διανοµής. 

 

17 ∆άνεια  

 Ενοποιηµένα στοιχεία  

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  

Μακροπρόθεσµος δανεισµός     

Τραπεζικός δανεισµός 16.975.069    20.524.484    

Από συνδεδεµένα µέρη 40.000    -  
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
δανείων 17.015.069    20.524.484    

     
Βραχυπρόθεσµα δάνεια     
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 248.473    835    
Τραπεζικός δανεισµός 4.417.006    8.628.126    
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
δανείων 4.665.480    8.628.961    

     

Σύνολο δανείων 21.680.549    29.153.445    

 

H µητρική εταιρεία δεν είχε τραπεζικό δανεισµό κατά την 31.12.2011 και 31.12.2010. 

Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις λήγουν µέχρι το 2020. 

Το µέσο πραγµατικό επιτόκιο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν 5,19 % (2010: 4,95 %) για τραπεζικά δάνεια. 

Για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων δεν έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων του 
Οµίλου. 

Η έκθεση του Οµίλου σε κίνδυνο αλλαγών των επιτοκίων των τραπεζικών δανείων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες 
επανακαθορισµού των επιτοκίων έχουν ως εξής: 

 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  

 Σταθερού 
Κυµαινόµενου 
επιτοκίου   

 Επιτοκίου έως 6 µήνες Σύνολο  

31 ∆εκεµβρίου 2011     

Σύνολο δανείων 5.300.899   3.629.650   8.930.549  
Επίδραση ανταλλαγής 
επιτοκίων (swaps) 12.750.000   - 12.750.000  

 18.050.899   3.629.650   21.680.549    
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 Ενοποιηµένα στοιχεία  

 Σταθερού 
Κυµαινόµενου 
επιτοκίου   

31 ∆εκεµβρίου 2010 Επιτοκίου έως 6 µήνες Σύνολο  

Σύνολο δανείων     
Επίδραση ανταλλαγής 
επιτοκίων (swaps) 6.264.777 8.638.667 14.903.445  

 14.250.000 - 14.250.000  
 20.514.777 8.638.667 29.153.445   
     

Η λήξη των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων έχει  ως ακολούθως: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  

Μεταξύ 1 και  2 ετών 3.645.685    3.549.377    

Μεταξύ 2 και 5 ετών 7.922.436    9.343.439    

Πάνω από 5 έτη 5.446.948    7.631.668    
 17.015.069    20.524.484    

Οι τρέχουσα αξία των µακροπρόθεσµων δανείων έχει ως εξής: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
 Λογιστική Αξία  Εύλογη αξία 
        
Τραπεζικός δανεισµός 17.015.069   20.524.484     17.757.077   20.661.293   

Η τρέχουσα αξία βασίζεται σε προεξοφληµένες ταµιακές εκροές χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο δανεισµού 5,19% 
(2010: 4,95%).   

Η εύλογη αξία των βραχυπρόθεσµων δανείων προσεγγίζει περίπου τη λογιστική τους αξία. 

Το σύνολο των δανείων είναι σε ευρώ. 

18 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Προµηθευτές 4.057.915  6.356.093  1.772.043    3.238.579 
∆εδουλευµένοι τόκοι 103.987  122.050  -  - 
∆εδουλευµένα έξοδα 24.275  23.674  -  - 
Προκαταβολές πελατών 8.811.765  2.737.498  8.140.930   35.972 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 299.175  439.948  -  145.633 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και 
λοιποί φόροι/ τέλη 3.368.756  3.484.068  1.303.064    1.962.731 
Υποχρεώσεις για 
κατασκευαστικά συµβόλαια 64.484  26.116  25.517    26.116 
Υποχρεώσεις επενδυτικών 
προγραµµάτων 584.415  3.503.333  584.415    3.503.333 
Λοιπές υποχρεώσεις 9.766.966  6.135.018  1.906.113  2.452.236 
Σύνολο υποχρεώσεων - 
Συνδεδεµένα µέρη (σηµείωση 31) 7.073.201  8.201.289  3.282.691  4.559.572 
Σύνολο 34.154.939  31.029.088  17.014.773  15.924.172 
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Μακροπρόθεσµες 584.415  -  584.415  - 
Βραχυπρόθεσµες 33.570.524  31.029.088  16.430.358  15.924.172 
Σύνολο 34.154.939  31.029.088  17.014.773  15.924.172 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρώ. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας και του Οµίλου από την εµπορική δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

 

19 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά κατοχυρωµένο 
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: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις:        

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 2.100.342    2.468.579  961.548    1.373.484 

 2.100.342    2.468.579  961.548    1.373.484 
        
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις:        

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 1.157.661    1.636.959  -  - 

 1.157.661    1.636.959  -  - 

        
 942.681    831.620  961.548    1.373.484 
        

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 831.620  -417.074  1.373.484  157.103 
Πώληση/(Εξαγορά)  θυγατρικής -449    4.130  -  - 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης 
αποτελεσµάτων (σηµειώσεις 27) 111.510    1.244.564  -411.936    1.216.382 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 942.681    831.620  961.548    1.373.484 

 

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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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ    

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:    

 
Κατασκευαστικά  

Συµβόλαια Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 1.351.936 - 1.351.936 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 558.204 219.339 777.543 
31 ∆εκεµβρίου 2010 1.910.140 219.339 2.129.479 

    

1 Ιανουαρίου 2011 1.910.140 219.339 2.129.479 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων -326.290 -17.527   -343.817   

31 ∆εκεµβρίου 2011 1.583.850 201.812   1.785.662   

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:     

 

∆ιαφορετικές  
φορολογικές  
αποσβέσεις 

Φορολογικές  
ζηµίες 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 298.961 538.142 841.201 90.705 1.769.009 
(Χρέωση) / πίστωση 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -70.727   290.934   -695.620   8.392   -467.021   
Πώληση  θυγατρικής -4.130 - - - -4.130 

31 ∆εκεµβρίου 2010 224.104   829.076   145.581   99.097   1.297.858   

      

1 Ιανουαρίου 2011 224.104   829.076   145.581   99.097   1.297.858   
(Χρέωση) / πίστωση 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -121.383   -231.001   -140.477   37.534   -455.327   
Εξαγορά  θυγατρικής - - - 449   449   

31 ∆εκεµβρίου 2011 102.721   598.075   5.104   137.080   842.980   
 
 
 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

     

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:     

 

∆ιαφορετικές  
φορολογικές  
αποσβέσεις 

Κατασκευαστικά  
Συµβόλαια Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 3.234 914.072 - 917.306 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων - 356.198 170.815 527.013 

31 ∆εκεµβρίου 2010 3.234 1.270.269 170.815 1.444.318 

     

1 Ιανουαρίου 2011 3.234 1.270.269 170.815 1.444.318 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων - -445.117   30.998   -414.119   

31 ∆εκεµβρίου 2011 3.234   825.152   201.813   1.030.199   
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:   

 
Κατασκευαστικά 

Συµβόλαια Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 701.627 58.577 760.203 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων -695.620 6.251 -689.369 

31 ∆εκεµβρίου 2010 6.007 64.827 70.834 

    

1 Ιανουαρίου 2011 6.007 64.827 70.834 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων -903   -1.280   -2.183   

31 ∆εκεµβρίου 2011 5.104   63.547   68.651   

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τη µεταφορά φορολογικών ζηµιών, εφόσον είναι 
πιθανή η πραγµατοποίηση του σχετικού οικονοµικού οφέλους λόγω µελλοντικών φορολογητέων κερδών. Ο 
Όµιλος αναγνώρισε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού € 598.075  (2010: € 829.076) για φορολογικές 
ζηµίες συνολικού ύψους € 2.094.480 (2010: €2.763.587) οι οποίες µπορούν να µεταφερθούν και να 
συµψηφιστούν έναντι µελλοντικών φορολογητέων κερδών. 

 

20 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης είναι τα ακόλουθα: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Υποχρεώσεις Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης για:        

Συνταξιοδοτικές παροχές 259.728    244.715  167.735    151.637 

Σύνολο 259.728    244.715  167.735     151.637 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 
(σηµείωση 26)        
Συνταξιοδοτικές παροχές 77.130    177.966  57.300    60.276 
Σύνολο 77.130    177.966  57.300     60.276 

 

Συνταξιοδοτικές παροχές 

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

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Παρούσα αξία µη 
χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 297.628    317.496    205.613    216.479   
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά 
κέρδη/ (ζηµίες) -37.900    -72.781    -37.878    -64.843   
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 259.728    244.715  167.735     151.637 
Υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 259.728    244.715  167.735     151.637 

 

Μεταβολή της υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Υπόλοιπο έναρξης 244.715  202.756  151.637  120.382 

Καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις -62.117    -136.007  -41.202    -29.022 
Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στα 
αποτελέσµατα 77.130    177.966  57.300    60.276 

Υπόλοιπο τέλους 259.728    244.715  167.735     151.637 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 
 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 34.903    51.946    29.026    32.506   

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 13.433    14.462    9.309    9.506   

Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων 
αναλογιστικών (κερδών) / ζηµιών 5.591    2.520    5.591    2.520   

Κόστος προϋπηρεσίας -9.392    3.863    -9.392    -8.217   

Ζηµιές από περικοπές 32.595    105.175    22.766    23.963   
Σύνολο περιλαµβανόµενο στις 
παροχές σε εργαζοµένους 
(σηµείωση 26) 77.130    177.966    57.300     60.276   

 

Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταχωρηθεί στο κόστος πωληθέντων. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,80%  4,30%  

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00%  4,00%  

Όσον αφορά στο ρυθµό θνησιµότητας, έχει χρησιµοποιηθεί ο νέος Ελληνικός Πίνακας Θνησιµότητας 1990 για 
άνδρες και γυναίκες (Υπ. Απ. Κ3-3974/99). 
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21 Επιχορηγήσεις 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Στην αρχή της χρήσης 15.232.043  16.165.957  1.936.819  2.118.372 
Προσθήκες 2.821.304  144.346  2.821.304  144.346 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα 
(σηµείωση 24) -1.135.692  -1.078.261  -383.770  -325.898 

Στο τέλος της χρήσης 16.917.655   15.232.043  4.374.353   1.936.819 

 

Από το σύνολο των επιχορηγήσεων του Οµίλου:  

i) Το αναπόσβεστο ποσό των € 10.636 χιλ (2010: € 11.251 χιλ.) αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας 
ΒΕΑΛ ΑΕ  από το ΕΠΑΝ για την κατασκευή µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο του 
ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Το ποσοστό επιχορήγησης αποτελεί το 40% του προϋπολογισµού της επένδυσης. 

ii) Το αναπόσβεστο ποσό των € 4.374  χιλ (2010: € 1.937 χιλ.) αφορά : α) ποσό 1.568 χιλ. € σε επιχορήγηση της 
εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από το ΕΠΑΝ για το έργο «Ηλεκτροπαραγωγή από το βιοαέριο του ΧΥΤΑ Ταγαράδων 
Θεσσαλονίκης» δυναµικότητας 5MW. Το ποσοστό επιχορήγησης αποτελεί το 40% του προϋπολογισµού της 
επένδυσης, β) ποσό 499 χιλ. € σε επιχορήγηση της ευρωπαικής επιτροπής (DG ENER) στα πλαίσια του 6ου 
προγράµ. πλαισίου για το έργο BIOGAS CHCP. Το έργο αυτό αφορά επιδεικτικό πρόγραµµα πολύ-παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας που πραγµατοποιείται µε αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων,  και 
γ) ποσό 2.307 χιλ. € σε προκαταβολή επιχορήγησης της Ευρωπαικής επιτροπής (DG ENER) για το έργο GAS-
BIOREF. Το εν λόγω έργο αφορά στην υλοποίηση επιδεικτικής µονάδας αεριοποίησης, δυναµικότητας 3 Τ/Η 
χρησιµοποιώντας ως καύσιµο 50% SRF και 50% Βιοµάζα. 

iii) Το αναπόσβεστο ποσό των €1.907 χιλ. (2010: € 2.084 χιλ.) αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ από το ΕΠΑΝ για το έργο «Αξιοποίηση αιολικού δυναµικού για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις νήσους Ρόδο (3,0 ΜW), Κω (3,6 ΜW) και Πάτµο (1,2 ΜW)». Το ποσοστό 
επιχορήγησης αποτελεί το 30% του προϋπολογισµού της επένδυσης. 

 

22 Προβλέψεις 

Ενοποιηµένα στοιχεία       

 

Συµβατικές  
υποχρεώσεις  
προς πελάτες 

Εκκρεµείς 
δικαστικές 
υποθέσεις 

Αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

Πρόβλεψη 
Φόρου 

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 81.026   291.000   55.222   288.940   189.949   906.137   
Πρόσθετες προβλέψεις 
χρήσεως - - 2.937 433.266 429.849 866.052 
Χρησιµοποιηθείσες 
προβλέψεις χρήσεως - - - -84.469 -50.578 -135.047   

31 ∆εκεµβρίου 2010 81.026   291.000   58.159   637.736   569.220   1.637.141   
       

1 Ιανουαρίου 2011 81.026   291.000   58.159   637.736   569.220   1.637.141   
Πρόσθετες προβλέψεις 
χρήσεως - - 2.937 387.450 485.907 876.294 
Χρησιµοποιηθείσες 
προβλέψεις χρήσεως - - - - -322.397 -322.397 

31 ∆εκεµβρίου 2011 81.026   291.000   61.096 1.025.186 732.730 2.191.038 
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Εταιρικά στοιχεία  

 

Εκκρεµείς 
δικαστικές 
υποθέσεις 

Πρόβλεψη 
Φόρου Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 82.000        130.000   212.000   
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως          -        150.000   150.000   

31 ∆εκεµβρίου 2010 82.000       280.000    362.000   
    
1 Ιανουαρίου 2011 82.000       280.000    362.000   
31 ∆εκεµβρίου 2011 82.000       280.000    362.000   

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:      
 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Μακροπρόθεσµες 2.046.338    1.534.405    362.000  362.000 

Βραχυπρόθεσµες 144.700    102.736    -  - 

Σύνολο 2.191.038    1.637.141    362.000    362.000   

 

Οι προβλέψεις καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως εξής: 
 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11        31-∆εκ-10  31-∆εκ-11        31-∆εκ-10 
Έξοδα διοίκησης 485.907  429.849  -                           -   
Φόρος εισοδήµατος 387.450  433.266  -  150.000   

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2.937  2.937    -                           -   

 876.294  866.052  -  150.000   

 

(α) Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

Το συνολικό ποσό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης αφορά αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας. Το ποσό της 
πρόβλεψης βασίζεται σε εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου. Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι το 
ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατισθεί κρίνεται επαρκές και δεν αναµένεται να προκύψουν επιπλέον 
επιβαρύνσεις πέραν των ποσών που αναφέρονται την 31/12/2011. 

(β) Συµβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες 

Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναφέρεται σε ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια συµβατικών 
υποχρεώσεων της εταιρείας προς πελάτες της. Το ποσό της πρόβλεψης βασίζεται σε εκτιµήσεις της Νοµικής 
Υπηρεσίας του Οµίλου. Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατισθεί 
κρίνεται επαρκές και δεν αναµένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν των ποσών που αναφέρονται 
την 31/12/2011. 

 (γ) Αποκατάσταση περιβάλλοντος 

Σύµφωνα µε την ΥΑ 1726/2003 Αρθ. 9 παρ. 4, οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται αιολικά πάρκα, θα πρέπει µε τη 
λήξη λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής Ενέργειας να αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει 
το τοπίο στην αρχική του µορφή. 
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Ο Όµιλος, για τα αιολικά πάρκα που εκµεταλλεύεται, µέσω της θυγατρικής «Αειφορική ∆ωδεκανήσου ΑΕ» έχει 
προσδιορίσει πρόβλεψη κόστους αποµάκρυνσης του εξοπλισµού και αποκατάστασης του χώρου. Η πρόβλεψη έχει 
υπολογιστεί ως η παρούσα αξία των εξόδων που θα πραγµατοποιηθούν για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος. Τα συνολικά µελλοντικά έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν εκτιµήθηκαν από τη διοίκηση του 
Οµίλου σε € 141.000 περίπου. Ποσό € 3.000 περίπου αναγνωρίστηκε στην χρήση 2011 ως χρηµατοοικονοµικό 
κόστος.  

 

23 Έξοδα ανά κατηγορία 

Ενοποιηµένα στοιχεία      
  1-Ιαν έως 31-∆εκ-11 

 Σηµ. 
Κόστος  

πωληθέντων 
Έξοδα  

διάθεσης 
Έξοδα  

διοίκησης Σύνολο 
Παροχές σε εργαζοµένους 26 9.762.733   - 1.842.043   11.604.776   

Αναλώσεις Αποθεµάτων 12 6.413.587   - 71.706   6.485.293   

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 3.890.046  - 63.226   3.953.272   

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 2.444.890   - 758   2.445.648   
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων 
παγίων  1.039.648   - 35.219   1.074.867   

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  982.216   19.070   177.614   1.178.900   

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων  8.846.508   387.997   48.464   9.282.969   

Λοιπά  20.326.145   1.784.931   2.606.746   24.717.821   
Σύνολο  53.705.773 2.191.997 4.845.778 60.743.546 

  
 
1-Ιαν έως 31-∆εκ-10 

 Σηµ. 
Κόστος  

πωληθέντων 
Έξοδα  

διάθεσης 
Έξοδα  

διοίκησης Σύνολο 
Παροχές σε εργαζοµένους 26 10.084.871   -   2.812.139   12.897.010   

Αναλώσεις Αποθεµάτων 12 10.541.964   24.858   50.481   10.617.303   

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 4.026.098   -   32.524   4.058.622   

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 1.771.301   -   71.939   1.843.240   
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων 
παγίων  612.906   -   46.354   659.260   

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  659.208   4.249   545.901   1.209.358   

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων  14.024.656   289.508   100.896   14.415.060   
Λοιπά  19.506.745   1.562.764   2.321.749   23.391.258 
Σύνολο  61.227.749   1.881.379   5.981.983   69.091.111   

      

      

Εταιρικά στοιχεία      
  1-Ιαν έως 31-∆εκ-11 

 Σηµ. 
Κόστος  

πωληθέντων 
Έξοδα  

διάθεσης 
Έξοδα  

διοίκησης Σύνολο 
Παροχές σε εργαζοµένους 26 3.256.518   - 527.257   3.783.775   

Αναλώσεις Αποθεµάτων 12 2.658.221   - - 2.658.221   

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 774.420   - 47.409   821.829   

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 - -   159   159   
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων 
παγίων  146.338   - 1.212   147.550   

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  580.781   19.070   161.750   761.601   

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων  5.008.319   380.154   7.360   5.395.833   
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Λοιπά  4.432.664   2.827.664   937.043   8.197.371   

Σύνολο  16.857.261 3.226.888 1.682.190 21.766.339 

      
  1-Ιαν έως 31-∆εκ-10 

 Σηµ. 
Κόστος  

πωληθέντων 
Έξοδα  

διάθεσης 
Έξοδα  

διοίκησης Σύνολο 
Παροχές σε εργαζοµένους 26 3.129.040   -   1.290.083   4.419.123   
Αναλώσεις Αποθεµάτων 12 8.157.017   24.858   72   8.181.947   
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 992.188   -   -   992.188   
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 5.619   -   -   5.619   
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων 
παγίων  207.509   -   2.836   210.345   
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  231.656   4.249   306.171   542.076   
Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων  8.927.996   284.413   100.000   9.312.410   
Λοιπά  4.341.046   1.257.608   1.087.771   6.686.425   

Σύνολο  25.992.071   1.571.128   2.786.933   30.350.132   

 

24 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-11  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-10  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-11  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-10 
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση 
Θυγατρικών -  1.048.722  -  -384.248  
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση 
ενσώµατων παγίων στοιχείων 43.339    -46.954  40.008    19.199 
Αποσβέσεις ληφθέντων 
επιχορηγήσεων (σηµείωση 21) 1.135.692    1.078.261  383.770    325.898 

Αποµείωση Θυγατρικών -  -  -851.249    - 

Ενοίκια 36.724    330.808  42.741   207.269 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) -756.180  -121.816  -341.280  -30.732 

Σύνολο 459.576    2.289.021  -726.010     137.386 
 
        

25 Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) /έξοδα - καθαρά 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-11  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-10  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-11  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-10 

Έξοδα τόκων        

 -Τραπεζικά δάνεια 1.644.531    1.361.100  -  - 
 - Χρηµατοϊκονοµικό κόστος για 
αποκατάσταση περιβάλλοντος 2.940    2.937  -  - 

 - Λοιπά 372.127  219.299  363.003    204.571 

 2.019.598    1.583.336  363.003    204.571 
        
Έσοδα τόκων 1.056.573    742.924  392.658    520.631 
Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 963.025    840.412  -29.655    -316.061 
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Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) 
/έξοδα - καθαρά 963.025    840.412  -29.655    -316.061 

26 Παροχές σε εργαζοµένους 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-11  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-10  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-11  
1-Ιαν έως 31-

∆εκ-10 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 9.271.459    10.313.810    2.849.404    3.537.563   

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 2.049.849    2.177.144    876.077    818.782   
Κόστος/(έσοδο) προγραµµάτων 
καθορισµένων  
παροχών (σηµείωση 20) 77.130    177.966    57.300    60.276   
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 206.338    228.092    994    2.502   

Σύνολο 11.604.776     12.897.010    3.783.775     4.419.123   
        
Αριθµός εργαζοµένων 338  333    110                     87   

 

 

27 Φόρος εισοδήµατος 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Φόρος χρήσης 4.954.202    3.899.023    1.006.716   806.251   
Έκτακτη εισφορά κοινωνικής 
ευθύνης - 

 
2.285.166   

 
- 

 
1.455.759   

Αναβαλλόµενος φόρος 
(σηµείωση 19) 111.510   

 
1.244.564   

 
-411.936   

 
1.216.382   

Σύνολο 5.065.712    7.428.754    594.780    3.478.391   

Σύµφωνα µε το Ν.3845/2010, επιβλήθηκε το 2010 νέα έκτακτη εισφορά σε όλες τις ελληνικές εταιρείες µε κέρδη 
άνω των € 100.000 για τη διαχειριστική χρήση 2009. Η επιβάρυνση για τον Όµιλο ανέρχεται στα ευρώ 2.285.166. 
και για την Εταιρεία στα € 1.455.759. 

Σύµφωνα µε το Ν. 3943/2011, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται σε 20% για 
τη διαχειριστική χρήση 2011 και µετά. Επιπλέον, επιβάλλεται 25% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν 
ηµεδαπές εταιρείες, η οποία επιβαρύνει το δικαιούχο και εφαρµόζεται σε διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέµονται εντός του έτους 2011 ο συντελεστής 
παρακράτησης είναι 21%. 

Η επίπτωση της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή είχε ως αποτέλεσµα έξοδο φόρου € 179.318 στον Όµιλο 
και €160.404 στην Εταιρεία, λόγω της επανεκτίµησης των αναβαλλόµενων φόρων. Τα σχετικά ποσά 
καταχωρήθηκαν στην ενοποιηµένη και εταιρική κατάσταση αποτελεσµάτων του 2011. 

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 
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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 αναλυτικός πίνακας για τις ανέλεγκτες χρήσεις όλων των εταιρειών που ενοποιούνται παρατίθεται στη 
Σηµείωση 30. 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων του Οµίλου, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιµοποιώντας τον συντελεστή φόρου που επιβάλλεται στα κέρδη της µητρικής, επί των κερδών των 
ενοποιηµένων εταιρειών. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Κέρδη προ φόρων 21.140.135    19.838.207    4.725.894    8.617.260   
Φόρος υπολογισµένος µε βάση 
ισχύοντες τοπικούς  
φορολογικούς συντελεστές για τα 
κέρδη της µητρικής (2011: 20% 
& 2010: 24%) 4.228.027    4.761.170    945.179    2.068.142  
∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή 
τρέχουσας και αναβαλλόµενης 
φορολογίας -179.318    -129.967    -160.404    -85.792   
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε 
φόρο -79.667    -374.440    -467.862    -42.159   
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 192.455  222.620    277.867    34.860   
∆ιαφορά φορολογικών 
συντελεστών εταιρειών που 
ενοποιούνται 130.157  -373.699    -                         -   

Λοιποί φόροι 1.256  11.655    -                         -   
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 
και χρησιµοποιηθείσες 
προβλέψεις φόρου -237.450  -81.595    -  -102.420   

Πρόβλεψη φόρου 387.450  433.266    -              150.000   
Φορολογικές ζηµίες χρήσης για 
τις οποίες δεν υπολογίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση 622.803  674.578    -                         -   

Έκτακτη εισφορά -  2.285.166    -  1.455.759   

Φόρος εισοδήµατος 5.065.712    7.428.754    594.780    3.478.391   

Στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα δεν έχει υπολογιστεί φόρος. 

Ο µέσος σταθµικός φορολογικός συντελεστής του Οµίλου για το 2011 είναι 23,96% (2010: 37,45%). Η µείωση 
οφείλεται κυρίως στη µείωση κατά 4% του φορολογικού συντελεστή της Ελλάδας και στην επιβολή έκτακτης 
εισφοράς. 
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28 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 

  Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 Σηµ. 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Κέρδη προ φόρων  21.140.147  19.838.207  4.725.894  8.617.260 

Προσαρµογές για:         
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων 5 3.953.272    4.058.622  821.829    992.188   
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 6 2.445.648    1.843.240    159    5.619   

Αποµειώσεις 7 -  -  851.249    - 
∆ιαγραφή ενσώµατων παγίων 
στοιχείων 

ακολουθεί 
ανάλυση 4.150  -  -  - 

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση 
ενσώµατων παγίων 

ακολουθεί 
ανάλυση -43.339  46.954  -40.008  -19.199 

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση 
θυγατρικών 24 -  -1.048.722  -  384.248 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  21 -1.135.692  -1.078.261  -383.770  -325.898 

Έσοδα τόκων 25 -1.056.573  -742.924  -392.658  -520.631 

Προβλέψεις 22 -  256.185  -  - 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 13 301.076    -  301.076    - 

Έξοδα τόκων 25 2.019.598    1.583.335    363.003    204.571   
(Κέρδη) / ζηµιές από συγγενείς 
επιχειρήσεις 8 -328.443  -109.906  -  - 
  27.299.844  24.646.730  6.246.774    9.338.158 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης         

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων  -187.727  -42.757  259.226    - 
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη 
κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  -10.836.247  -2.161.335  -3.455.710  -11.280.624 
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 
(µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  3.131.910    -3.040.810  1.078.602    1.195.989   
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων (µη 
κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  166.447    -  -  - 
Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης 
παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης  15.013    41.959  16.098    31.255 

  -7.710.593  -5.202.943  -2.101.784  -10.053.380 

         
Καθαρές ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες  19.589.240  19.443.787  4.144.990   -715.222 
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Στην κατάσταση ταµειακών ροών, τα κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων αποτελούνται από: 

 

 Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10   31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Καθαρή λογιστική αξία  47.889    231.262  -  27.431 
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση 
ενσώµατων παγίων στοιχείων 43.339    -46.954  40.008  19.199 
Έσοδα από την πώληση 
ενσώµατων παγίων στοιχείων 91.228  184.308  40.008  46.630 

Καθαρή λογιστική αξία 4.150 έχει διαγραφεί στα αποτελέσµατα. 

 

29 Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την 
ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων 

Ο Όµιλος µισθώνει ακίνητα µε λειτουργικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές έχουν διάφορους όρους σχετικά µε 
την αναπροσαρµογή του µισθώµατος τα δικαιώµατα ανανέωσης, και λοιπές ρήτρες και έχουν συνήθως διάρκεια 3 
ή περισσοτέρων ετών. 

Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις: Ενοποιηµένα στοιχεία 
 31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 
Έως 1 έτος 686.732    658.715   

Από 1-5 έτη 2.467.054    2.535.572   
Περισσότερα από 5 έτη 1.925.319    1.990.115   
 5.079.105    5.184.402   

 

30 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

(α) Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον του Οµίλου για εργατικά ατυχήµατα που συνέβηκαν κατά την 
εκτέλεση κατασκευαστικών έργων από εταιρείες ή κοινοπραξίες που συµµετέχει ο Όµιλος. Λόγω του ότι ο 
Όµιλος είναι ασφαλισµένος έναντι εργατικών ατυχηµάτων, δεν αναµένεται να προκύψει σηµαντική επιβάρυνση 
από ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των δικαστικών αποφάσεων. Οι λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, 
καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν 
διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. 

 (β) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου που ενοποιούνται παρατίθενται κατωτέρω. Οι 
φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου 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 (σηµειώσεις 22 & 27). Η µητρική εταιρεία Ηλέκτωρ έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 
2009 έως 2011. Για τη χρήση 2011 ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρείας, ήδη διενεργείται από την 



 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2011 

(όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  

 

Page 76 of 79 

 

PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Επίσης, για τις θυγατρικές του Οµίλου που εδρεύουν στην Ελλάδα, ο φορολογικός 
έλεγχος της κλειόµενης χρήσης 2011 είναι σε εξέλιξη από τα αρµόδια ελεγκτικά γραφεία. Κατά την ολοκλήρωση 
του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές 
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Επίσης έχει σχηµατιστεί επαρκής πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και προηγουµένων 
χρήσεων και δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

Θυγατρικές  

Επωνυµία 
Ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ 2010-2011 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ KOYNOY ΑΕ 2010-2011 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ 2010-2011 

ΒΕΑΛ ΑΕ 2010-2011 

∆ΟΑΛ Α.Ε 2010-2011 

ΕΞΑΝΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010-2011 

HELECTOR CYPRUS (πρώην ELEMAX LTD) 2005-2011 

HELECTOR GERMANY GMBH 2007-2011 

HERHOF GMBH 2005-2011 

HERHOF RECYCLING CENTER OSNABRUCK GM 2006-2011 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ AE 2010-2011 

ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΕΛΛΑΚΤΩΡ-CYBARCO 2007-2011 

HELECTOR BULGARIA LTD 2010-2011 

YLECTOR DOOEL SKOPJE 2010-2011 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE 2010-2011 

K.G.E GREEN ENERGY LTD 2011 

  
Συγγενείς  

Επωνυµία 
Ανέλεγκτες  

Φορολογικά χρήσεις 
Α∆ΕΥΠ Α.Ε 2010-2011 

ΤΟΜΗ EDL ΕΠΕ 2010-2011 

ΕΠΑΝΑ Α.Ε 2010-2011 

ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. 2010-2011 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 2011 

FREEQUEST HOLDING LTD 2011 

HERHOF VERWALTUNGS GMBH 2005-2011 

  

  

  
Κοινοπραξίες  

Επωνυµία 
Ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΤΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  (ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ) 2010-2011 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2010-2011 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ) 2006-2011 

Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER (ΧΥΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ) 2007-2011 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΚΥΠΡΟΣ-ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ) 2004-2011 

Κ/ΞΙΑ ∆ΕΤΕΑΛΑ-ΗΛΕΚΤΩΡ-EDL ΜΟΝ/ΠH ΕΠΕ 2010-2011 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ) 2010-2011 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) 2010-2011 
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Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2006-2011 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 2006-2011 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ & Ο∆ΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) 2005-2011 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ - ΑΡΣΗ 2010-2011 

Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΩΡ  2007-2011 

Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ -ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ 2010-2011 

Κ/ΞΙΑ BILFIGER BERGER - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ 2010-2011 

Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 2007-2011 

ΚΞ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 2008-2011 

ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ-ENVITEC (ΕΜΑΚ) 2010-2011 

ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ-LANTEC-ΕΝΒΙΜΕΚ-ENVIROPLAN 2010-2011 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ 2011 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ-ENVITEC ΑΕ 2011 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ 2011 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΕΠΑΝΑ ΑΕ 2011 

  

(γ) Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του από τα οποία δεν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις.  

(δ) Βάση του συµβολαίου για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου «ΟΕ∆Α Λάρνακας-Αµµοχώστου», οι 
προσφερόµενες τιµές µονάδας ισχύουν όταν η ετήσια ποσότητα των αντίστοιχων απορριµµάτων είναι εντός του 
ορίου +- 25% από τις µέγιστες ποσότητες ανά κατηγορία υλικού. Σε περίπτωση µειωµένης/αυξηµένης ποσότητας 
πέραν του ορίου του 25%, η τιµή µονάδας θα προσαυξάνεται/αποµειώνεται κατά 15%. Η κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ-
ΕΛΛΑΚΤΩΡ-CYBARCO ξεκίνησε τη λειτουργία του έργου τον Απρίλη του 2010. Το γεγονός που προέκυψε στο 
τέλος του λειτουργικού έτους (Μάρτιο 2011) είναι ότι µε βάση τις πραγµατικές ποσότητες εισερχοµένων για την 
περίοδο Απρίλ.2010 – Μάρτιος 2011, οι ετήσιες ποσότητες ήταν µειωµένες πέραν του ορίου του 25%. Κατά 
συνέπεια τούτου προέκυψε προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά 15% και του εσόδου που αναγνωρίσθηκε στις 
Οικονοµικές καταστάσεις της Θυγατρικής και του Οµίλου για την χρήσης 2011 κατά 1.064 χιλ €. 

 

31 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ο Όµιλος ελέγχεται από τη «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εγκατεστηµένη στην Ελλάδα), η οποία κατέχει το 80% των 
µετοχών της µητρικής εταιρείας. Από το υπόλοιπο ποσοστό το 15 % των µετοχών κατέχει ο κ. Αθανάσιος Κατρής  
και το 5% των µετοχών κατέχει ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Λεωνίδας Μπόµπολας. 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 

 

  Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10 
         
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 11.585.479  16.222.797  17.044.385  20.280.244 

 Πωλήσεις προς θυγατρικές -                       -    4.326.148  3.843.122 

 Πωλήσεις προς συγγενείς 506.603  6.591.775  506.603  6.587.325 

 Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη  1.071.531  1.215.133  1.071.531  1.246.336 

 Πωλήσεις προς κοινοπραξίες 10.007.345  8.415.889  11.140.103  8.603.461 
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β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.840.068  2.874.941  3.882.470  3.725.547 
 Αγορές από θυγατρικές                    -                         -    2.089.027  1.991.694 

 Αγορές από συγγενείς 1.770  3.941  1.770  3.941 

 Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.813.824  1.754.158  1.791.673  1.729.913 

 Αγορές από κοινοπραξίες 1.024.474  1.116.843  -  -                      
         

γ) 
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 
της διοίκησης 685.229  1.867.166  453.589  1.530.036 

         

  Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10 

         
δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις) 11.635.567  14.555.642  18.625.723  19.563.937 

 Απαιτήσεις από θυγατρικές                    -                         -    3.404.933  5.383.285 

 Απαιτήσεις  από συγγενείς 5.605.790  6.068.424  5.576.044  6.068.421 

 Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 636.441  1.014.447  595.854  993.009 

 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 5.393.336  7.472.771  9.048.892  7.119.222 

         

ε) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) 7.019.917  7.552.509  3.229.407  3.910.791 
 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές                    -                         -    355.802  868.200 

 Υποχρεώσεις προς συγγενείς 8.026  5.366  7.826  5.366 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.863.422  2.485.638  1.521.296  2.172.014 

 Υποχρεώσεις κοινοπραξιών 5.148.469  5.061.505  1.344.483  865.211 

         

στ) 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 46.033  157.376  46.033  - 

         

ζ) 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 53.284  648.780  53.284  648.780 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε 
τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. 

Τα οφειλόµενα και εισπρακτέα ποσά προς και από τα συνδεόµενα µέρη, είναι χωρίς εγγυήσεις, δεν έχουν 
συγκεκριµένους όρους αποπληρωµής και είναι άτοκα. 

 

η) ∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη        

  Ενοποιηµένα στοιχεία  Εταιρικά στοιχεία 

  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10  31-∆εκ-11   31-∆εκ-10 

 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 397.109         397.109    1.675.485           397.109      

 
Χρηµατοδοτήσεις κατά την διάρκεια της 
χρήσης 7.500  -  2.522.500  1.278.376 

 Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  404.609  397.109   4.197.985    1.675.485   

         

θ) ∆άνεια από συνδεδεµένα µέρη        

 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου -  -  -  - 

 Χρηµατοδοτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 40.000  -  -  - 

 Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 40.000  -  -  - 
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Τα ανωτέρω εισπρακτέα ποσά θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί 
πρόβλεψη αποµείωσης τους. 

32 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

• Τον Φεβρουάριο 2012 η Εταιρεία υπέγραψε, µέσω του κοινοπρακτικού σχήµατος JOINT VENTURE 
CONSTRUCTION COMPANY CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS S.A. - HELECTOR S.A., 
σύµβαση αναφορικά µε το έργο «Design, build and operate a landfill gas recovery and power generation 
system in  the existing Ghabawi landfill, Amman, Jordan»  

• Η Εταιρεία κατέθεσε προσφορές για τα κάτωθι έργα:  
o «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στην επαρχία 

Πάφου» – Προϋπολογισµός € 7.5 εκατ. - Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου  
o «Παροχή υπηρεσιών: Επεξεργασία των σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων του ∆ήµου 

Καλαµάτας µε σύστηµα κοµποστοποίησης των οργανικών» - Προϋπολογισµός € 2 εκατ. – 
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Καλαµάτας 

o  «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στις επαρχίες 
Λάρνακας - Αµµοχώστου» – Προϋπολογισµός € 29.5 εκατ. - Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο 
Εσωτερικών Κύπρου 

• Επιπρόσθετα, η Εταιρεία, από κοινού µε την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε., κατέθεσε αίτηση προεπιλογής 
αναφορικά µε το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ Σ.∆.Ι.Τ.  

 

 

 

Αθήνα 27/03/2012 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  και ∆ιευθύνων Σύµβουλος           Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας  (Α∆Τ Σ-237945) 

 

‘Ενας Σύµβουλος                                                        Λουκάς Ι. Γιαννακούλης  (Α∆Τ Σ-095375) 

 

   O Οικονοµικός ∆/ντής                                                             Γεώργιος Η. Πλιάτσικας  (Α∆Τ ΑΙ-559981) 

 


