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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε 
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Θέµα/τα Έµφασης 
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Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το 
σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί µικρότερο του 1/10 του καταβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 
48 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

Πατησίων 81 & Χεύδεν 10434 Αθήνα 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 

 

 

 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

 

Ποσά σε  χιλ.Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώµατα πάγια 6 5.205   2.856   

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   0   0   

Επενδύσεις σε ακίνητα  0   0   

Επενδύσεις σε θυγατρικές   0   0   

Επενδύσεις σε συγγενείς (ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης)  0   0   

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  0   0   

Λοιπές επενδύσεις  0   0   

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση µακροπρόθεσµα  0   0   

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0   0   

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις  0   0   

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (IFRIC 12)  0   0   

Παράγωγα  0   0   

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 3   2   

  5.208  2.858  

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέµατα  0   0   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 325   203   

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση βραχυπρόθεσµα  0   0   

Χρεόγραφα  0   0   

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  0   0   

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις (βραχυπρόθεσµο µέρος)  0   0   

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (βραχυπρόθεσµο µέρος-IFRIC 12)  0   0   

Παράγωγα  0   0   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 944   63   

  1.269   266   

Σύνολο ενεργητικού  6.477   3.124   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 9 1.600   800   

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  0   0   

Ίδιες Μετοχές  0   0   

Λοιπά αποθεµατικά   0   0   

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον  (1.600)  (1.160)  

  0   (360)   

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0   0   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  0   (360)   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆άνεια µακροπρόθεσµα  6.000   0   

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0   0   

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  3   0   
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Επιχορηγήσεις  0   0   

Παράγωγα  0   0   

Προκαταβολές χρηµατοδοτικής συµβολής ∆ηµοσίου (µακροπρόθεσµο µέρος-
IFRIC 12) 

 0   0   

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  0   0   

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες  0   0   

  6.003   0   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11  75   47   

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)  0   0   

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 10 399   3.437   

Μερίσµατα πληρωτέα  0   0   

Παράγωγα  0   0   

Προκαταβολές χρηµατοδοτικής συµβολής ∆ηµοσίου (βραχυπρόθεσµο µέρος-
IFRIC 12) 

 0   0   

Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες  0   0   

  474  3.484  

Σύνολο υποχρεώσεων  6.477   3.484   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  6.477 3.124 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 
Ποσά σε χιλ Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Πωλήσεις  119   202   

Κόστος πωληθέντων 12 (382)   (459)   

Μεικτό κέρδος  (263)   (257)   

Έξοδα διάθεσης   0   0   

Έξοδα διοίκησης 12 (22)   (10)   

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 13 (1)   0   

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  (286)   (267)   

Έσοδα από µερίσµατα  0   0   

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις  0   0   

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες  0   0   

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 14 (154)   (263)   

Κέρδη προ φόρων  (440)   (530)   

Φόρος εισοδήµατος   0   0   

Καθαρά κέρδη περιόδου  (440)   (530)   
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα Ίδιες Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 800  0   0   -630   170 

Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39             

Συναλλαγµατικές διαφορές             

Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε 
ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές 

            

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

              

Καθαρό κέρδος περιόδου        -530   -530   

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου 

0 0   0   -530   -530 

      

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)                

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών              

Μεταφορά σε αποθεµατικά             

∆ιανοµή Αποτελέσµατος ΚΞ και ΟΕ               

∆ιανοµή Μερίσµατος                

 0   0   0   0  0   

      

31 ∆εκεµβρίου 2008 800   0  0  -1.160   -360  

 

   

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα Ίδιες Μετοχές Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 800  0   0   -1.160   -360 

Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39             

Συναλλαγµατικές διαφορές             

Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε 
ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές 

            

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

              

Καθαρό κέρδος περιόδου        -440   -440   

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου 

0 0   0   -440   -440 

      

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) 800            800   

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών              

Μεταφορά σε αποθεµατικά             

∆ιανοµή Αποτελέσµατος ΚΞ και ΟΕ               

∆ιανοµή Μερίσµατος                

 800   0   0   0  800  

      

31 ∆εκεµβρίου 2009 1.600   0  0  -1.600   0  
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 16 (212) (552) 

Καταβληθέντες τόκοι  (156) (214) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  0 0 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (368) (766) 

    

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώµατων παγίων 6 (2.515) (176) 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων  0 0 

Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα  0   0   

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων  0   0   

Πωλήσεις άυλων παγίων  0   0   

Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα  0   0   

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0   0   

Αγορά θυγατρικών & αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών  0   0   

Πώληση θυγατρικών  0   0   

Αγορά συγγενών εταιρειών  0   0   

Πώληση συγγενών εταιρειών  0   0   

Αγορά Κοινοπραξιών  0   0   

Πώληση κοινοπραξιών  0   0   

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση 

 0   0   

Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση  

 0   0   

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

 0   0   

Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

 0   0   

Τόκοι που εισπράχθηκαν  2   3   

    

∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη  0 0 

Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων συνδεδεµένων µερών  0 0 

Λοιπά (παρακαλώ διευκρινήστε)  0 0 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (2.513) (173) 

    

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Έκδοση κοινών µετοχών  800   0   

Πώληση / (αγορά) ιδίων µετοχών  0   0   

Μερίσµατα πληρωθέντα  0   0   

∆άνεια αναληφθέντα (Κεφάλαιο)  6.399   800   

Αποπληρωµή δανεισµού (Κεφάλαιο)  (3.437) 0 

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων  0 0 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις  0   0   

Μερίσµατα πληρωθέντα σε δικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 

Συµµετοχή τρίτων σε ΑΜΚ/Σύσταση εταιρειών  0 0 

Λοιπά (παρακαλώ διευκρινήστε)  0 0 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  3.762 800 
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Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  881   (139)   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  63 202 

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα    

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου  944   63   
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Κατάσταση συνολικών εσόδων 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Καθαρά κέρδη χρησης (440)   (530)   

   

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθέσιµων προς πώληση 0 0 

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 0 0 

Λοιπά 0 0 

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

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρησης (440)   (530)  

   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρησης αποδιδόµενα σε:   

Μετόχους Εταιρείας  (440) (530) 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής 100%.Οι οικονοµικές 
καταστάσεις της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ την 31/12/2009 περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο 
κεφάλαιό της. Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 58196/01ΑΤ/Β/05/79 
και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας είναι στην Κηφισιά (διεύθυνση: Ερµού 25, Τηλ. 210-8184450). 

 

Η εταιρεία ανέλαβε δυνάµει της από 24 Σεπτεµβρίου 2004 Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία υπεγράφη µεταξύ της «Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ» και 

του ∆ήµου Βύρωνα, την µελέτη και κατασκευή των εκεί αναφεροµένων σταθµών αυτοκινήτων και της 

παραχωρήθηκε από το ∆ήµο η αποκλειστική χρήση και εκµετάλλευση των εν λόγω σταθµών επί είκοσι πέντε έτη. 

Η εταιρεία ανέθεσε σε υπεργολάβο την εκτέλεση όλων των κατασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του Υπόγειου Σταθµού Καρέα που περικλείεται από τις Οδούς 28ης Οκτωβρίου-Θυµάτων Πολέµου-Β. 

Αντωνιάδη.Ο ανωτέρω υπόγειος σταθµός ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί τις τελευταίες ηµέρες του 

Φεβρουαρίου της χρήσης 2007. Επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου του Υπογείου Σταθµού 

Αυτοκινήτων, στην συµβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Ευαγγελικής Σχολής στην περιοχή «Βύρωνας» του 

∆ήµου Βύρωνα, ο οποίος ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο 2009. 

Με την απόφαση 5160/2005 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας παραχωρήθηκε η διαχείριση των 

υπαίθριων χώρων στάθµευσης οι οποίοι βρίσκονται στις όχθες του ποταµού Νέδοντα, στην «Π & Π 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ» για το χρονικό διάστηµα 22 ετών.Όµως το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας µε 

την υπ’αριθµό 468/2007 απόφασή του αποφάσισε την καταγγελία της από 27/06/2005 συµβάσεως παραχώρησης 

διαχείρισης των υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθµευσης , που καταρτίσθηκε µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας 

και της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», από υπαιτιότητα της τελευταίας (κατά την 

θέση του ∆ήµου Καλαµάτας), αλλά και της υποκαθιστώσης αυτή στη διαχείριση των χώρων στάθµευσης «Π & Π 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ» λογω µη εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων Η εταιρεία έχει κάνει προσφυγές προς 

ακύρωση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αναµένονται οι αποφάσεις προκειµένου η εταιρεία να 

αποζηµιωθεί για την µη εκµετάλλευση των ανωτέρω σταθµών.  

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις 31/12/2009, είναι η ακόλουθη: 

 Μπόµπολας Γ.Λεωνίδας, Πρόεδρος  

 Πετούσης Γ.Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος 

 Γιόκαρης Χρ.Άγγελος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

 Σλάβης Ι.Λέανδρος, Σύµβουλος 

 Σαραντόπουλος Κ.Εδουάρδος, Σύµβουλος 

 Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 22 
Μαρτίου 2010 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: www.ellaktor.com. 
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2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 

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

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

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

 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και 
εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί 
αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές 
µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµικές 
οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικών εσόδων) είτε δύο 
καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικών εσόδων). Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να 
παρουσιάζει δύο καταστάσεις. 

 

 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας.  Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.  Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή. Η τροποποίηση δεν εχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας . 

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

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την 
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους 
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την 
οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν 
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρειας . 
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∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού»  

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να 
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν εχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων»    

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά 
µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρειας 

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

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν λογιστική 
αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση 
δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 – «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

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

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»  

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

 

 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 – «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» 

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

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις 
περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

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

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση που λήγει  στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

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

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

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 
∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, 
τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι 
οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς η εταιρεια έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.  Η τροποποίηση αυτή 
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

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

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

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

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

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

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς 
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι παρακάτω 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρειας .   

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

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

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

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

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

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

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

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

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

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

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 
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Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα 
ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών της εταιρείας  επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  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 
ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου 
και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

2.4 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία Οµίλου ως µισθωτής 

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

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

 

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

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

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

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

- Κτίρια 40 έτη 
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- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5 - 7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 - 7 έτη 

- Λογισµικό 1 - 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 5 - 7 έτη 

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

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

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

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

 

2.6 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

 Λογισµικό 

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

 

 

2.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

 

2.8 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

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

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

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

(β) ∆άνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, 
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  Περιλαµβάνονται 
στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία 



                           Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

20 

ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγηθέντα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό. 

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2.9 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

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

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

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

 

2.10 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. 

 

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

 

2.12 ∆άνεια 

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

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

 

2.13 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

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

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

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

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

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και 
το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). 
Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

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

 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία  καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την 
απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει 
πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές 
τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 

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

 

2.15 Προβλέψεις 

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

 

2.16 Αναγνώριση εσόδων 

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

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού 
ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι 
πληρωτέα στην εταιρεία. 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
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2.17 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

 

2.18 Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση 

Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατατάσσονται προς πώληση και αποτιµώνται στη µικρότερη αξία 
µεταξύ της τρέχουσας λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας µείον τα έξοδα πώλησης, εφόσον η αξία αυτή 
εκτιµάται ότι θα ανακτηθεί από τον Όµιλο µέσω της πώλησής τους και όχι από τη χρήση τους.   

 

2.19 Στρογγυλοποιήσεις 

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

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

∆εν υφίστανται χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι αφού δεν υπάρχουν προυποθέσεις τέτοιων κινδύνων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η εκµετάλλευση των θέσεων στάθµευσης δεν επηρεάζεται από κινδύνους της αγοράς αφού το µεγαλύτερο 
ποσοστό κάλυψης των θέσεων γίνεται τοις µετρητοίς . 

  

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

∆εν υπάρχουν δάνεια ούτε υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα, συνεπώς δεν υπάρχουν συναλλαγµατικοί 
κίνδυνοι. 

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

Οι ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται από τις µεταβολές επιτοκίων αφού η εταιρεία δεν έχει προς το παρόν 
δανειακές συµβάσεις µε πιστωτικά ιδρύµατα. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος   

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις µακροπρόθεσµες ή βραχυπρόθεσµες που να δηµιουργούν επισφάλεια ή κίνδυνο στην 
ρευστότητα της εταιρείας. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

Η ρευστότητα της εταιρείας  παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

 

3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας των εταιρειών του 
Οµιλου, την επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική του ικανότητα.  
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Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας  θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός ∆ανεισµός 
της εταιρείας  (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα) εξαιρουµένων όµως των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή (non recourse debt) 
και των αντίστοιχων ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων που είναι συνδεδεµένα µε την χρηµατοδότηση 
αυτοχρηµατοδοτούµενων/συγχρηµατοδοτούµενων έργων.  

Η εταιρεία την 31/12/2008 δεν είχε βραχυπρόθεσµα ούτε µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια. 

 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

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

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

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.    

  

 

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

∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων. 

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

Αποµείωση επενδυτικών ακινήτων 

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

 

 

5 Ενσώµατα πάγια    

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος        

1 Ιανουαρίου 2008  2.433   0   434   15   68  2.950  

Συναλλαγµατικές διαφορές                  

Εξαγορά / απορρόφηση 
θυγατρικής 

                

Προσθήκες εκτός από leasing  105        18  53  176   

Προσθήκες µε leasing                  

Πωλήσεις / διαγραφές                 

Αποµείωση                 

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. 
υπό εκτέλεση 

                  

31 ∆εκεµβρίου 2008  2.538   0   434   33   121   3.126   

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις        

1 Ιανουαρίου 2008  -73   0   -42   -5   0   -120  

Συναλλαγµατικές διαφορές                   

Εξαγορά / απορρόφηση 
θυγατρικής 

                  

Αποσβέσεις περιόδου  -97      -48   -6      -151   

Πωλήσεις / διαγραφές                  

31 ∆εκεµβρίου 2008  -170   0   -90  -11   0   -271   

        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2008  2.369   0   344   22  121   2.856 

 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σηµείωση Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος        

1 Ιανουαρίου 2009  2.539   0   434   33   121  3.127  

Συναλλαγµατικές διαφορές                  

Εξαγορά / απορρόφηση 
θυγατρικής 

                

Προσθήκες εκτός από leasing  2.437      67  11     2.515   

Προσθήκες µε leasing                  

Πωλήσεις / διαγραφές                 

Αποµείωση                 

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. 
υπό εκτέλεση 

 121           -121   0   

31 ∆εκεµβρίου 2009  5.097   0   501   44   0  5.642   

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις        

1 Ιανουαρίου 2009  -170   0   -90   -11   0   -271  

Συναλλαγµατικές διαφορές                   
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Εξαγορά / απορρόφηση 
θυγατρικής 

                  

Αποσβέσεις περιόδου  -110      -50   -6      -166   

Πωλήσεις / διαγραφές                  

31 ∆εκεµβρίου 2009  -280   0   -140  -17   0   -437   

        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 

 4.817   0   361   27  0   5.205 

6 Απαιτήσεις 

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

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Πελάτες (εκτός από παρακρατηµένες εγγυήσεις) 0   0   

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

Σύνολο Πελατών 0   0   

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 0   0   

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 0  0  

Προκαταβολές 0   0   

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 0   0   

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (προκύπτει από τη ∆ήλωση Εισοδήµατος) 0   0   

Προκαταβολή για εξαγορά θυγατρικής 0   0   

Απαιτήσεις από ΚΞ 0   0   

Απαιτήσεις ΚΞ από µέλη 0   0   

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις 0   0   

Μερίσµατα εισπρακτέα 0   0   

Μακροπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις 0   0   

Λοιπές Απαιτήσεις 328  205  

Μείον: Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Σύνολο απαιτήσεων - Συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Σύνολο 328  205  

   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 3   2   

Κυκλοφορούν ενεργητικό 325  203  

 328   205   

 

 

Ανάλυση 'Λοιπών απαιτήσεων' (σύνολο):  

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

219   

Προσωρινοί λογαριασµοί (∆ιαχείριση έργων σε απόδοση) 13   

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες 0   

Έξοδα επόµενων χρήσεων 0   
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Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0   

Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών 93  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 0   

Επισφαλείς κι επίδικοι χρεώστες 0   

Εισπράξεις διοδίων προς απόδοση (για εταιρείες παραχωρήσεων) 0   

Προµερίσµατα πληρωθέντα 0   

Άλλη απαίτηση (παρακαλώ διευκρινίστε) 0   

Άλλη απαίτηση (παρακαλώ διευκρινίστε) 0   

Άλλη απαίτηση (παρακαλώ διευκρινίστε) 0   

Λοιποί χρεώστες  3  

Σύνολο 328   

Όλες οι απαιτήσεις είναι σε ευρώ . 

 

7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 14  2   

Καταθέσεις όψεως 930   61   

Καταθέσεις προθεσµίας 0 0 

Repos 0   0   

Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως 0   0   

Σύνολο 944 63 

Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι σε  ευρώ. 

  

8 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

1 Ιανουαρίου 2008 40.000 800  0   0   800   

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση)              

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής              

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) / 
πωλήθηκαν 

             

31 ∆εκεµβρίου 2008 40.000   800   0   0   800 

 

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

1 Ιανουαρίου 2009 40.000 800  0   0   800   

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 40.000 800         800   

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής              

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) / 
πωλήθηκαν 

             

31 ∆εκεµβρίου 2009 80.000   1.600   0   0   1.600 
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9 ∆άνεια 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός   

Τραπεζικός δανεισµός 6.000   0   

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 0   0   

Οµολογιακό ∆άνειο 0   0   

Από συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Λοιπά 0   0   

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 6.000   0   

   

Βραχυπρόθεσµα δάνεια   

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 0   0   

Τραπεζικός δανεισµός 399   3.437   

Οµολογιακό ∆άνειο 0   0   

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 0   0   

Από συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Λοιπά 0   0   

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 399   3.437   

   

Σύνολο δανείων 6.399 3.437 

 

10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Προµηθευτές 40 30 

Μείον: Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Υποχρεώσεις προς ΚΞ 0   0   

Υποχρεώσεις ΚΞ προς µέλη 0   0   

∆εδουλευµένοι τόκοι 0   0   

     

∆εδουλευµένα έξοδα 0  0  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 17  11  

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 0   0   

Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις 0   0   

Λοιπές υποχρεώσεις 18 6 

Μείον: Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 0   0   

Σύνολο 75  47  

   

Μακροπρόθεσµες 0   0   

Βραχυπρόθεσµες 75  47  

Σύνολο 75  47  
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Ανάλυση 'Λοιπών υποχρεώσεων' (σύνολο):  

Προκαταβολές πελατών 0   

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0   

∆ικαιούχοι αµοιβών (παροχής υπηρεσιών) 0 

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) πληρωτέες 0   

Υποχρεώσεις για εισφερόµενα έργα 0   

Προµερίσµατα εισπραχθέντα (που δεν έχουν αναγνωριστεί ως έσοδα) 0   

Υπεργολάβοι 0   

Πιστωτές µηχανηµάτων 0   

∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων 0   

Άλλη υποχρέωση (παρακαλώ διευκρινίστε) 0   

Άλλη υποχρέωση (παρακαλώ διευκρινίστε) 0   

Άλλη υποχρέωση (παρακαλώ διευκρινίστε) 0   

Λοιποί πιστωτές (περιλαµβάνονται και πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστικών 
λογαριασµών) 

18 

Σύνολο 18 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρω.  

11 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 

 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:   
Συνταξιοδοτικές παροχές 3 0 

Σύνολο 3 0 
   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ. 19):   
Συνταξιοδοτικές παροχές 3 0 

Σύνολο 3 0 

   
Συνταξιοδοτικές παροχές   
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:   
   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 0 0 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 0 0 

 0 0 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 3 0 

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 0 0 

 3 0 

Υποχρέωση στον ισολογισµό 3 0 

   

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

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 0 0 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 0 0 

Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων αναλογιστικών (κερδών) / ζηµιών 0 0 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο 3 0 

Κόστος προϋπηρεσίας 0 0 
Ζηµιές από περικοπές 0 0 

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 18) 3 0 
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Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:   
   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Yπόλοιπο έναρξης 0 0 

Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις 0 0 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 3 0 

Υπόλοιπο τέλους 3 0 

   

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

 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 6% - 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4% - 

 

 

 

 

 

12 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

  31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Ποσά σε  χιλ.Ευρώ Σηµ Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολα Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολα 

Παροχές σε εργαζοµένους 15 152 3 155 143 - 143 

Αναλώσεις Αποθεµάτων  - - - - - - 
Αποσβέσεις ενσώµατων 
παγίων  

5 166 - 166 151 - 151 

Αποσβέσεις ασώµατων 
παγίων  

6 - - - - - - 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και 
συντήρησης ενσώµατων 
παγίων 

 4 - 4 15 - 15 

Ενοίκια λειτουργικών 
µισθώσεων 

 - - - - 1 1 

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

 26 1 27 21 - 21 

Ασφάλιστρα  2 - 2 2 - 2 
Λοιπές παροχές τρίτων 
(υπόλοιποι λογ/σµοί 62) 

 - - - - - - 

Αµοιβές τεχνικών 
(µηχανικών, µελετητών κ.λπ) 

 - - - - - - 

Αµοιβές υπεργολάβων  
(συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών εισφορών 
προσωπικού υπεργολάβων) 

 - - - - - - 

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

 4 5 9 116 - 116 

Λοιποί λογαριασµοί 
προβλέψεων 

 - - - - - - 

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

 - 8 8 - - - 

Έξοδα µεταφορών και 
ταξειδίων 

 4 - 4 1 - 1 

Έξοδα προβολής, 
διαφήµισης, εκθέσεων και 
επιδείξεων 

 - - - - - - 

Συνδροµές, εισφορές, 
δωρεές, επιχορηγήσεις 

 - - - - - - 
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Έντυπα και γραφική ύλη  4 - 4 3 - 3 
Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων 
οικονοµικών καταστάσεων 
κ.λπ 

 - 5 5 - 8 8 

Υλικά άµεσης ανάλωσης και 
έξοδα κοινοχρήστων 

 2 - 2 2 - 2 

∆ιάφορα έξοδα (υπόλοιποι 
λογ/σµοί 64) 

 11 - 11 5 1 6 

Λοιπά έξοδα τραπεζών  7 - 7 - - - 

Σύνολο  382 22 404 459 10 469 

 

13 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Έσοδα / (έξοδα) συµµετοχών & χρεογράφων (πλην µερισµάτων) 0   0   

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση 

0   0   

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

0   0   

Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

0   0   

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση Θυγατρικών 0   0   

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση Συγγενών 0   0   

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ΚΞ 0   0   

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

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση άυλων παγίων στοιχείων 0   0   

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση επενδυτικών ακινήτων 0   0   

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων (Σηµ. 26) 0   0   

Αποµείωση Θυγατρικών (-) 0   0   

Αποµείωση Συγγενών (-) 0   0   

Αποµείωση ΚΞ (-) 0   0   

Αποµείωση ∆ιαθεσίµων προς Πώληση (-) 0   0   

Ενοίκια 0   0   

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 0   0   

Έκτακτα ανόργανα (έξοδα) (1)   0  

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0   0   

(Έξοδα) προηγουµένων χρήσεων 0   0   

Έσοδα από παραχώρηση δικαιωµάτων (για εταιρείες Παραχωρήσεων)  0   0   

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 0   0 

Σύνολο (1)  0   

 

14 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Έξοδα τόκων   

 -Τραπεζικά δάνεια (145)   (193)   

 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις       
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 (145)   (193)   

Έσοδα τόκων   

 - Έσοδα τόκων 2   3   

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 2 3 

   

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   

 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών  0    0   

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (11)   (73)   

 (11)   (73)   

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 
δανείων σε Ξένο Νόµισµα 

0   0   

Κέρδη / (ζηµιές) από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων για 
αντιστάθµιση ταµειακών ροών-Μεταφορά από αποθεµατικό 

0   0   

   

Σύνολο (154)  (263)  

 

15 Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 119   114   

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 33   29   

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 3    

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους     

Σύνολο 155   143   

 

 

 

 

16 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Καθαρά κέρδη περιόδου  (440) (530) 

Προσαρµογές για:    

Φόρο εισοδήµατος 16 0   0   

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5 166  151  

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  0   0   

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα  0   0   

Αποµειώσεις  0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων  0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση άυλων παγίων στοιχείων  0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα  0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση θυγατρικών  0   0   
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(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση συγγενών  0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση κοινοπραξιών  0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση διαθεσίµων προς πώληση  0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

 0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές εύλογης αξίας στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

 0   0   

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων   0   0   

Έσοδα τόκων  (2) (3) 

Έξοδα τόκων  156   266   

(Κέρδη) / ζηµιές από παράγωγα  0   0   

Έσοδα από µερίσµατα  0   0   

(Κέρδη) / ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις  0 0 

(Κέρδη) / ζηµιές από κοινοπραξίες  0 0 

Συναλλαγµατικά κέρδη/ (ζηµιές)  0 0 

 Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε)  0 0 

  (120) (116) 

    

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων  0 0 

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  (123)  360  

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  28 (796) 

Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  0   0   

Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 

 3   0   

 Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε)    

  (92) (436) 

    

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (212) (552) 

 

17 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας είναι η χρήση 2007, η χρήση 2008 και η χρήση 2009. Οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας  για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές, αλλά δεν αναµένεται  
να προκύψουν σηµαντικές επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις φορολογικές 
αρχές.  

 

 

18 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

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

  31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     

 Πωλήσεις προς θυγατρικές     

 Πωλήσεις προς συγγενείς     

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.359  118  
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 Αγορές από θυγατρικές 2.359 118 

 Αγορές από συγγενείς    

γ) Έσοδα από µερίσµατα   

δ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης     

ε) Πωλήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης     

ζ) Αγορές από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης     

    

  31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

α) Απαιτήσεις 91    

 Απαιτήσεις από θυγατρικές 91    

 Απαιτήσεις  από συγγενείς     

β) Υποχρεώσεις   9  

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές  9 

 Υποχρεώσεις προς συγγενείς     

γ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης     

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης     

 

19 Λοιπές σηµειώσεις 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

2. Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2009 ανέρχεται σε 13 άτοµα και την 31.12.2008 
ανερχόταν σε 13. 

 
 
 

 

              Κηφισιά , 22 Μαρτίου 2010 
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