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και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.etae.com. 
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον Τύπο Συνοπτικά Οικονοµικά 
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οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της 
οικονοµικής θέσης των αποτελεσµάτων της εταιρίας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
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I. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων : Ελέγξαµε τις συνηµµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον 

ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 

λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις : Η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και 

διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 

επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την 

διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή : ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο 

σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 

τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε 

σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 

από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση 

ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά 

την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την 

εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για 
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τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 

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 γνώµης µας. 

Γνώµη : Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και 

τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, 

εφιστούµε την προσοχή σας στις κατωτέρω σηµειώσεις που αναφέρονται στο 

Προσάρτηµα : 

1). Στη σηµείωση Νο VI.8.∆ στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρεία δεν έχει 

ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη σύστασή της, µε συνέπεια να 

υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το 

χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού 

ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, 

δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε 

το θέµα αυτό. 

2). Στη σηµείωση Νο VI.2 στην οποία αναφέρεται ότι η «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» 

προήλθε από µετονοµασία ανώνυµης εταιρείας, η οποία είχε απορροφήσει τον 

κατασκευαστικό κλάδο άλλης ανώνυµης εταιρείας. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων :  Έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

τα άρθρα 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόµενό της είναι 

συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις. 
                                                                                     Αθήνα,4 Ιουνίου 2008 
                                                                          Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 
                                                                              Ιωάννης Αναστασόπουλος 
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                                    ΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   31 
∆εκεµβρίου  

31 
∆εκεµβρίου 

Ποσά σε Ευρώ '000 Σηµείωση  2007  2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Ενσώµατα πάγια 1   24.306  82 

Ασώµατα πάγια 2   27  0 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 3   2.950  0 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 4   

1.827 
 

0 
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 5  2.182  0 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα  προς πώληση 

6   
31 

 
0 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 13  

1.931 
 0 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού   33.254  82 

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Αποθέµατα 7   2.257  0 

Πελάτες 8  17.707  0 
Λοιπές Απαιτήσεις 8   39.239  0 
Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια 

  
5.807 

 
0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9   12.159  1 
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού   77.169  1 

Σύνολο ενεργητικού   110.423  83 

   
 

  

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο 10   60.489  111 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο      

Λοιπά αποθεµατικά 11   3.227   
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   -10.727  -28 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   52.989  83 
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   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   31 
∆εκεµβρίου  

31 
∆εκεµβρίου 

Ποσά σε Ευρώ '000 Σηµείωση  2007  2006 

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια   0  0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

   
0 

 
0 

Προβλέψεις αποζηµίωσης 
προσωπικού 14α   

1.691 
 

0 
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   1.691  0 

      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές & Λοιποί πιστωτές 15  45.241  0 
Υποχρεώσεις από 
Κατασκευαστικά  Συµβόλαια 

  
9.796 

 
0 

∆άνεια 12  678  0 
Τρέχουσες Φορολογικές 
Υποχρεώσεις 

  
28 

 
0 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   55.743  0 
      

Σύνολο υποχρεώσεων   57.434  0 
      

Σύνολο Παθητικού   110.423  83 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    1/1-31/12/2007  1/1-31/12/2006 

Ποσά σε Ευρώ '000 
Σηµείωση      

Κύκλος εργασιών    2.591  0 

Κόστος Πωλήσεων 16     -3.121  0 

Μικτό Κέρδος 
 

  -530  0 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα 17     -18  7 

    -548  7 

Έξοδα διάθεσης      0  0 

Έξοδα διοίκησης 
16   

  -153  -4 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης    -701  3 

Κέρδη από συνδεµένες επιχειρήσεις    11  0 

Ζηµιές \ Κέρδη από συµµετοχές σε 
Κ/Ξ  

  206  0 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  18     -3  0 

Κέρδη προ φόρων    -487  3 

 Φόροι 19     79  -1 
Κέρδη /ζηµίες περιόδου µετά από 

φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (α)  

  -408  2 

Κέρδη /ζηµίες περιόδου µετά από 
φόρους από διακοπείσες 

δραστηριότητες (β)    0  0 
Κέρδη /ζηµίες περιόδου µετά από 

φόρους (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες και διακοπείσες 

δραστηριότητες) (α+β)  

  -408  2 
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ΙV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 
 
 
  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006  111  -30 81 

Καθαρό κέρδος χρήσης    2 2 
Σύνολο αναγνωρισµένου 
καθαρού κέρδους χρήσης    2 2 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου      
Μεταφορά σε αποθεµατικά      
∆ιανοµή Μερίσµατος      
31 ∆εκεµβρίου 2006  111  -28 83 
      
1 Ιανουαρίου 2007  111  -28 83 

Επίπτωση εξαγορών    3.227 -10.291 -7.064 

Καθαρό κέρδος χρήσης    -408 -408 
Σύνολο αναγνωρισµένου 
καθαρού κέρδους χρήσης   3.227 -10.699 -7.472 
      

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου   60.378   60.378 
Μεταφορά σε αποθεµατικά      
∆ιανοµή Μερίσµατος      
31 ∆εκεµβρίου 2007  60.489 3.227 -10.727 52.989 
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V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
(∆.Λ.Π.) 

 
                                           
 
Ποσά σε Ευρώ '000 1/1/2006  1/1/2007 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 83  83 
∆ιαγραφή ασώµατων ακινητοποιήσεων µη 
αναγνωριζόµενων σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π -3  -3 
Επίδραση υποχρεώσεων από κατασκευαστικά συµβόλαια 0  0 
∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 0  0 
∆ιαφορές µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΛΠ αποσβέσεων   0  0 
Επίδραση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων/( 
υποχρεώσεων) 1  1 
Λοιπά 0  0 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 1/1/2006 και 1/1/2007 
σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 81  81 

 
 
 

VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.)  

 
 
Ποσά σε Ευρώ '000  31/12/2006 
Κέρδη µετά από φόρους βάσει ΕΛΠ  0 
Επίδραση υποχρεώσεων/ απαιτήσεων από κατασκευαστικά συµβόλαια  0 
Αντιλογισµός αποσβέσεων ασώµατων ακινητοποιήσεων βάσει ΕΛΠ, που 
έχουν ήδη διαγραφεί στην καθαρή θέση της 1/1/2004 βάσει ∆ΛΠ   3 
Επίδραση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων  -1 
∆ιαφορές µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΛΠ αποσβέσεων    0 
Χρέωση των αποτελεσµάτων µε ζηµιές και φόρους που βάσει ΕΛΠ δεν 
είχαν διαγραφεί   0 
Σύνολο προσαρµογών ∆.Λ.Π.  2 
   
Κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους βάσει ∆ΛΠ  2 
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VII. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €   1/1-
31/12/2007  1/1-

31/12/2006 

 Σηµειώσεις     
Ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες      
Κέρδη περιόδου προ φόρων   -487  3 
Προσαρµογές των κερδών:      
Αποσβέσεις 1    61  0 

Προβλέψεις      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18  15  0 
Πιστωτικοί τόκοι   -12  0 
Έσοδα από µερίσµατα      
(Κέρδος) / ζηµία από επενδυτικές 
δραστηριότητες  

 -3  0 

Λειτουργικό κέρδος  προ µεταβολών 
του κεφ. Κίνησης  

 -426  3 

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων      
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων   426  0 
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)  

 0  -7 

Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβληµένα 18 

 15  0 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  

  -15  -4 

      
Ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες      

Ταµειακά διαθέσιµα από εξαγορά 
εταιρείας   12.158  0 

Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών 
επενδύσεων      

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  

    

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
και άϋλων παγίων  

 3  0 

Τόκοι εισπραχθέντες 18  12  0 
Μερίσµατα εισπραχθέντα      

Σύνολο εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  

 12.173  0 

      
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  

    

Εξοφλήσεις δανείων   0  0 

Εισπράξεις από 
εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  

 0  0 

Μερίσµατα πληρωτέα      

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  

 0  0 
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   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €   1/1-
31/12/2007  1/1-

31/12/2006 

 Σηµειώσεις     
      

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 12.158  -4 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου  

 1  5 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης περιόδου  

 12.159  1 
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VΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πλαίσιο κατάρτισης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ, της 31ης ∆εκεµβρίου 
2007, που καλύπτουν την περίοδο από την 1η  Ιανουαρίου έως και την 31η  
∆εκεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση:  
 
• την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
τρέχουσες αξίες,  

• την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),  
• την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων,  
• την οµοιοµορφία παρουσίασης,  
• τη σηµαντικότητα των στοιχείων,  
 
 
και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή  ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), καθώς  και των ερµηνειών  τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες  οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ).   
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρία. 
Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες και 
ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές.  
 
 
 
2.  Πληροφορίες για την εταιρία 
 
Η Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία µε την επωνυµία “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” ιδρύθηκε το έτος 
2001 (ΦΕΚ 8338/21-9-2001 δελτίο Α.Ε.) µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων και έφερε την 
επωνυµία ‘’ΚΤΗΜΑ ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’. Tη σηµερινή της 
επωνυµία απέκτησε µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 10/12/2007, 
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14395/24-12-2007 αφού προηγουµένως είχε 
απορροφήσει τον κατασκευαστικό κλάδο της τεχνικής εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
(µε Α.Φ.Μ 094011315) και µετά την διαγραφή αυτής από το Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
 Η Εταιρία µε απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 10/12/2007 αύξησε το 
µετοχικό κεφάλαιό της κατά 60.378.000,00€ α) λόγω αναδοχής της αποσχίσεως  του 
κατασκευαστικού κλάδου της τελευταίας κατά το ποσό της καθαρής λογιστικής 
θέσης ,ύψους 60.377.609,68€ και β) δια καταβολής µετρητών ύψους 390,32€ προς 
τον σκοπό στρογγυλοποίησης του αριθµού των µετοχών. Σήµερα το µετοχικό 
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κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.489.000,00€ διαιρούµενο σε 2.016.300 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30€ εκάστη. 
Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
49833/01ΑΤ/Β/01/342 και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο 
κτίριο στη Κηφισιά (διεύθυνση: Καβαλιεράτου 7, τηλ. 210-62.60.600). 
 
Σκοπός της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε (σύµφωνα µε την από 16/11/2007 
απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης )το άρθρο 4 του καταστατικού της,  είναι: 
 
1. Η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και 

µάλιστα οδοποιίας, λιµενικών, υδραυλικών, οικοδοµικών, σιδηροδροµικών, 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε είδους δηµοσίων, δηµοτικών, 
κοινοτικών ή ιδιωτικών έργων, καθώς και η εκπόνηση µελετών και επίβλεψη 
τέτοιων έργων, 

2. Η ανέγερση πολυκατοικιών σε ιδιόκτητα ή και σε ξένα οικόπεδα µε το σύστηµα 
της αντιπαροχής και η πώληση και η, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκµετάλλευση 
των αυτοτελών και ανεξαρτήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, 

3. Η βιοµηχανική παραγωγή υλικών τεχνικών έργων και η ίδρυση εργοστασίων 
παραγωγής τους και η εµπορία τους καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών 
εµπορικών ή βιοµηχανικών υλικών του εσωτερικού και εξωτερικού, και 

4. Η ενέργεια και εκµετάλλευση κάθε σχετικής επιδίωξης προς τις παραπάνω 
επιχειρήσεις και εργασίες. 

 
Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, µπορεί η Εταιρία να συµµετέχει σε άλλες 
εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που υπάρχουν ή 
που θα συσταθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και ειδικότερα 
δραστηριοποιείται στα Έργα Πολιτικού Μηχανικού, στην κατασκευή 
αυτοκινητοδρόµων, οδών, αεροδροµίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και στην 
κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων. 
Με την αναδοχή του κατασκευαστικού κλάδου  η Εταιρία απέκτησε το ανώτατο 
εργοληπτικό πτυχίο από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και σήµερα είναι κάτοχος 
πτυχίου 7ης τάξης για τα οικοδοµικά, υδραυλικά, ηλεκτροµηχανολογικά, λιµενικά, 
βιοµηχανικά - ενεργειακά και έργα οδοποιίας, σύµφωνα µε τη νέα διαβάθµιση του 
Μ.Ε.Ε.Π. κατά τον Ν. 2940/2001 για τα πτυχία εργοληπτικών εταιρειών. 
 Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας στις 31/12/2007, είναι η 
ακόλουθη: 
 
• Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή, Πρόεδρος, Γενικός ∆/ντης 
• Κων/νος Σαραντόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος 
• ∆ηµήτριος Γιόκαρης του Αγγελή,  Μέλος 
• Γεώργιος Συριανός του Εµµανουήλ,  Μέλος 
• Παπανικολάου Ιωάννης του Λεωνίδα,  µέλος-Τεχνικός ∆/ντης  
• Ελευθέριος Γιόκαρης του ∆ηµητρίου, Μέλος 
• Mαύρος Σπυρίδων του ∆ηµητρίου,  Μέλος 
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3. Αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι  ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για το 2007 έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) . 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για 
την χρήση που έληξε στις 31/12/2006. 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές 
λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση υπολογισµών και εκτιµήσεων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
εσόδων και εξόδων της περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρίας σε σχέση  µε 
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά 
να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και εκτιµήσεις. 
 

3.1.     Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων 
προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν 
εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη 
διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά 
µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 

• ∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και 
συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη 
βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων της Εταιρείας, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους 
προµηθευτές και λοιπές υποχρέωσες.  Οι πρόνοιες του συγκεκριµένου προτύπου 
έχουν εφαρµοστεί στην σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

• ∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του  ∆ΛΠ 29 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µια 
περίοδο παρουσίασης στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη 
υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η 
οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι 
η εταιρεία δεν λειτουργεί σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν 
θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της. 
  



ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01ΑΤ/Β/01/342    
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564   

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 15 

• ∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών 
τίτλων - όπου το αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη 
αξία των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν 
εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει 
τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων 

Η διερµηνεία απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο 
παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και 
να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο  παράγωγο όταν η οικονοµική οντότητα γίνεται 
αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
εταιρεία. 

• ∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση 

Η διερµηνεία απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια 
ενδιάµεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς 
τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων 
ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η 
Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά 
στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που 
σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η 
εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  
 
 

• ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό 
όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής 
εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να 
λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές 
µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 12 – Συµβάσεις Παραχώρησης  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις 
εταιρείες που συµµετέχουν σε συµβάσεις παραχώρησης. Η εταιρεία εξετάζει την 
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επίπτωση από την εφαρµογή της εν λόγω διερµηνείας στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις και θα την εφαρµόσει στις ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2008. 

• ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και 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. 

• ∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, 
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε 
παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε 
οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η 
ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα 
επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών 
εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα 
δηµιουργούσε υποχρέωση.   Εφόσον η εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα 
παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.     
 
      

4. Σηµαντικές επισηµάνσεις – γεγονότα 
 
α) Γεγονότα περιόδου που αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
Η Εταιρία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, την 31/12/2007, 
γιατί οι οικονοµικές καταστάσεις αυτής, καθώς και των θυγατρικών και 
συνδεδεµένων εταιριών της περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, η οποία συµµετέχει 
100% στο κεφάλαιο της Εταιρίας και την ενοποιεί ως θυγατρική της. 
   
Η Εταιρια , µε την απόκτηση του κατασκευαστικού κλάδου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, 
απέκτησε και τις παρακάτω συµµετοχές στα κεφάλαια των εταιριών: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. PANTECHNIKI ROMANIA ,Ρουµανία 100,00% 
2. ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Κηφισιά 80.00% 
3. ΕΡ.ΒΕ. ΑΤΕ, Κηφισιά 50,00% 
4. ΛΜΝ Α.Ε., Κηφισιά 60,00% 

  5 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ, Αθήνα 100,00% 
6 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ  Ο.Ε., Κηφισιά 50.00% 
7 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΟΕ Κηφισιά 70,00% 
8 ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ Κηφισιά 49.00% 
9 ΤΕΡΝΑ –ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 50,00% 
10 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ 40,00% 
11 ECOGENESIS PERIVALONTIKH AE 50.00% 
12 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ 10,00% 
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Καθώς και τις συµµετοχές στα κοινοπρακτικά σχήµατα : 
   

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. K/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ , Θεσσαλονίκη 50,00% 

2. 
Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J & P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ"-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ-ΑΕΓΕΚ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ (ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ-ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΤΜΗΜΑ Α') 
(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) , Φιλοθέη 

48,507% 

3. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΓΕΤΕΜ ΑΕ-ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ (Κ/Ξ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ1-Κ4) , Θεσσαλονίκη 

1/3 

4. 
Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ-J&P -ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Κ/Ξ ΙΠΠΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ & ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΥ) , Μαρούσι 18,00% 

5. Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ , Χαλάνδρι 20,0890% 
6. Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ (ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ) , Ρίο-Αντίρριο 4,84% 

7. "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΒ ΑΕ"-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΕ (Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ΟΑΚΑ) , Χαλάνδρι 30,00% 

8. 
Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J & P ABAΞ ΑΕ (Αλµυρός) , Χαλάνδρι 

1/3 

9. 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 
(Σήραγγα ∆ρίσκου) , Χαλάνδρι 25,00% 

10. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Έργα Άραχθου-Περιστερίου Τµήµα Α') , 
Χαλάνδρι 25,00% 

11. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ), Χαλάνδρι 

50,00% 

12. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ –J&P ΑΒΑΞ – ΒΙΟΤΕΡ (ΕΛΤΑ) 39,32% 

13. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ (Εγνατία οδός:Τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα), 
Κηφισιά 

50,00% 

14. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J & P ΑΒΑΞ (Επέκταση Λ.Κύµης από Α/Κ 
Κηφισίας (Ε.Ο.Ν01) έως Ολυµπιακό χωριό) , Χαλάνδρι 25,00% 

15. 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J & P ΑΒΑΞ (Λεωφ.Κηφισού τµήµα από χ.θ 1+400 
έως χ.θ 3+060) , Χαλάνδρι 25,00% 

16. K/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ΕΡΓΟΥ ΙΓΜΕ , Αθήνα 50,00% 

17. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J & P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ , Χαλάνδρι 22,293% 

18. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J & P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H & H/M A.O , 
Χαλάνδρι 22,293% 

19. Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ-J & P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) , Μαρούσι 18,00% 

20. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚH ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑ∆ΙΑΣ), 
Χαλάνδρι 40,00% 

21. K/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ –ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ , Αθήνα 50,00% 
22. Κ/Ξ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΟΥ ΟΣΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ), Φιλοθέη 29,70% 

23. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Αγ.Αναστασία ∆ωδώνη) , 
Χαλάνδρι 1/3 

24. Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ , Αθήνα 16,50% 

25. 
Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ, Θεσσαλονίκη 45,00% 

26. 
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΙΜΕ ΘΕΑΤΡΟΝ)      * 40%   

27. 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΠΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)  * 30% 

28. 
Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-EDOK ETER CAMEROUN AE   * 70% 

29. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ (Έργο:αναβαθµιση υπόλοιπων τµηµάτων 
σιδ/κης γραµµής ∆ΟΜΟΚΟΥ)  * 55% 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30. Κ/Ξ ALPINE MAYREDERCBAU Bmbh- ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-POWELL   
ELECTRICAL SYSTEMS INC          * 31,5% 

Όπως και τις συµµετοχές στις κοινοπραξίες ,τα έργα των οποίων έχουν 
ολοκληρωθεί, και αναµένεται η λύση αυτών. 

   

1. "Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ASTALDI SPA" (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ) 
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ Κ/Ξ) , Φιλοθέη 98,00% 

2. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ (ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Α/∆ ΙΚΑΡΙΑΣ) 50,00% 

3. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-Ν.ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕΕ (∆ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΟ ΙΙΙ), 
Αθήνα 32,95% 

4. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-CYBARCO HELLAS AE, Αθήνα 50,00% 

5. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ) , 
Κηφισιά 50,00% 

6. 
Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΕ-TODINI COSTRUZIONI GEN SPA-ITINERA 
COSTRUZIONI GEN SPA (ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΟΥ ΟΣΕ) (ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Κ/Ξ), 
Φιλοθέη 32,00% 

7. Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ∆ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΩΝ (Κατασκευή τµ.αυτ/µου Αθηνών-
Κορίνθου) (Α'Κατασκευάστρια), Χαλάνδρι 28,00% 

8. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ASTALDI SPA (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ) 
(ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Κ/Ξ) , Φιλοθέη 45,00% 

9. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
(Παράκαµψη Λάρισας), Χαλάνδρι 25,00% 

10. Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ (Έργο ∆ωδώνης Ιωαννίνων)  
, Χαλάνδρι 1/3 

11. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ (Κόµβος Σελλών), Χαλάνδρι 1/3 

12. Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ (Προστασία Πρανών 
Αγ.Αναστασία ∆ωδώνης Ιωαννίνων) , Χαλάνδρι 25,00% 

13. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ (ΕΡΓΟ ΣΙΦΝΟΥ) 49,00% 

14. Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ (Κ/Ξ 
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ)                                                                                                  25,00% 

15. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ (Κατασκευαστικές 
εργασίες έργου Αττικού Αγωγού) , Χαλάνδρι 25,00% 

16. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (Τέµπη) , Χαλάνδρι 30,00% 

17. Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Σήραγγα 
Λεονταρίου) , Αθήνα 24,95% 

18. Κ/Ξ Ο∆ΩΝ &Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ-ΙΡΙΣ ΑΕ- Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
(ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ)                                                                         30,00% 

19. K/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ (Κηφισός), Χαλάνδρι 50,00% 
20. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ (Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ∆.Νάξου) , Αθήνα 50,00% 
21. Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (∆ασικό χωριό Τζουµέρκων) , Αθήνα 1,00% 

22. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ (Πολυµέρειο Μέγαρο του ΠΙΙΕΤ) , 
Αθήνα 1,00% 

23. Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ (Κατασκευή ∆ηµαρχειακού Μεγάρου 
Νάξου) , Αθήνα 

1,00% 

24. Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-Ε∆ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ (ΑΕΡΙΝΟ ΒΟΛΟΥ), 
Φιλοθέη                                                                                                     35,00% 

25. Κ/Ξ Ο∆ΩΝ &Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ-ΙΡΙΣ ΑΕ- Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-
Γ.ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΕΡΓΟ 647 ΟΣΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ, Αθήνα                                                                                                 

20,00% 

26. ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ (Περδικάκι-Βρουβιανά), Αθήνα 1,00% 

27. Κ/Ξ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-Μ.ΧΑΤΖΗΗΛΙΟΥ (Εγκ/σεις επεξεργασίας 
λυµάτων ∆ήµου Πάρου), Αθήνα 

50,00% 

28. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ (Κ/Ξ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σ/Γ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ) , Φιλοθέη                                                                       25,00% 

29. Κ/Ξ ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ Α/∆ 
ΙΚΑΡΙΑΣ), Φιλοθέη                                                                                          45,00% 
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30. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ), Αθήνα                                                                                70,00% 
31. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ (Κ/Ξ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ) , Μαρούσι                                                                                                                    80,00% 
32. Κ/Ξ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ (Βιολογικός Νάξου), Αθήνα 12,50% 
33. Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Οδοποιία Νάξου), Αθήνα 1,00% 
34. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Αθήνα 50,00% 
35. Κ/Ξ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΟΣ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Αλιβέρι), Κηφισιά 70,00% 
36. K/Ξ ΑΝ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Λιµάνι Μονεµβασιάς), Κηφισιά 70,00% 
37. Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Κηφισιά 50,00% 
38. Κ/Ξ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΕΒΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Κηφισιά 70,00% 
39. Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Κηφισιά 70,00% 
40. Κ/Ξ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, Κηφισιά 70,00% 

41. Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ- ΠAΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ (ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ), 
Αθήνα                                                                                                                   50,00% 

42. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ (Αναβάθµιση Καµινάδας ΑΣΠ ΚΩ), 
Κηφισιά 50,00% 

43. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ (Ανάπλαση σταθµού Θησείου), Κηφισιά 50,00% 

44. 
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ (Κ/Ξ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ) (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΤΜΗΜΑ 1) , 
Αθήνα    

 
 

39,32% 
45. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΓΕΑ ΤΝΓ-221 Ν), Φιλοθέη                                                                                                                                            50,00% 

46. Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , Χαλάνδρι                                                                                                                                                            17,45% 

47. Κ/Ξ "Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ"-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ (ΕΡΓΟ 
Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ), Αθήνα                                                                                     

25,00% 

48. K/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕ (Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ ΑΡ.ΕΡΓΟΥ 
9771503), Φιλοθέη 72,50% 

49. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Αθήνα  30,00% 
50. Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Κ/Ξ ΟΑΚΑ ΙΙ) , Αθήνα 16,50% 
51. Κ/Ξ ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Κατασκευή Θεάτρου Λευκάδας), Αγ.Παρασκευή 50,00% 
52. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ (ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), Φιλοθέη 40,00% 
53. K/Ξ Κ.Ι ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-EKKON AE, Φιλοθέη 35,00% 

54. Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-Ε∆ΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ 
ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ, Φιλοθέη 16,65% 

55. Κ/Ξ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ∆ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΩΝ (Β'Κατασκευάστρια), 
Χαλάνδρι                                                                                                            

35,00% 

56. Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ASTALDI SPA-IMPRESA CASTELLI SPA-ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ 
(ΕΡΓΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ), Φιλοθέη                                                                           

49,50% 

57. Κ/Ξ Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ARCO G ABETE (ΟΣΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ & 
ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ) Φιλοθέη                                         50.00% 

 
  
 
β) Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου  
 
Η εταιρεία  εκτίθεται στους συνήθεις χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που διέπουν 
τις εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου. Μερικοί από αυτούς είναι ο κίνδυνος 
αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, η πιθανή έλλειψη ρευστότητας, η µη ικανοποιητικές 
ταµειακές ροές καθώς επίσης και τυχόν κίνδυνοι από µεταβολή του επιπέδου των 
επιτοκίων.  
 
• Κίνδυνος αγοράς 
  
Η κατασκευαστική δραστηριότητα του οµίλου η οποία εµφανίζεται στις τρέχουσες 
οικονοµικές καταστάσεις απαρτίζεται σε µεγάλο ποσοστό από δηµοπρατήσεις 
δηµοσίων έργων που ενεργεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα πλαίσια απορρόφησης των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για έργα υποδοµής. Η εξάρτηση σε µεγάλο ποσοστό του 
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κύκλου εργασιών από έργα του ελληνικού δηµοσίου αποτελεί παράγοντα εξωγενούς 
κινδύνου για τις τεχνικές εταιρείες. Επιπλέον η δραστηριοποίηση της εταιρείας στο 
ΚΑΜΕΡΟΥΝ  αναφορικά µε τα δηµόσια έργα πιθανόν να ενέχει κινδύνους ανάλογα 
µε τις εκάστοτε πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες της χώρας αυτής.  
 
• Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού όπως η Ρουµανία και το 
Καµερούν. Στα πλαίσια του ανοίγµατος αυτού σε χώρες που έχουν διαφορετικό 
νόµισµα από το ευρώ όπως το LEI  Ρουµανίας, CFA Fr Καµερούν ενδέχεται να 
προκύψουν συναλλαγµατικοί κίνδυνοι από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο 
νόµισµα και καθαρές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εξωτερικού.  
 
 
 
• Πιστωτικός Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
∆εδοµένου ότι ,ως αναφέρθηκε, βασικός πελάτης της εταιρείας είναι το ελληνικό 
δηµόσιο οπότε τυχόν καθυστερήσεις ή απαιτήσεις από τέτοια έργα αναµένεται να 
εισπραχθούν στο µέλλον. Εάν δεν εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να 
δηµιουργηθεί σηµαντικό πρόβληµα ρευστότητας µιας και ο κύριος όγκος εργασιών 
προέρχεται από δηµόσια έργα που αναλαµβάνονται είτε αµιγώς από την εταιρεία 
είτε υπό κοινοπρακτική µορφή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν 
επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στα οικονοµικά αποτελέσµατα 
της εταιρείας.  
   
 
• Κίνδυνος ταµειακών ροών και µεταβολής επιτοκίων 
    
Γενικότερα τα λειτουργικά έσοδα και οι εισροές του οµίλου επηρεάζονται σε πολύ 
µικρό βαθµό από τις µεταβολές των επιτοκίων, διότι κατά µείζονα λόγο ο κύκλος 
εργασιών προέρχεται από έργα εσωτερικού υποκείµενα σε κατασκευαστικά 
συµβόλαια που έχουν ως νόµισµα το ευρώ, το οποίο υπόκειται σε νοµισµατική 
σταθερότητα. Αναφορικά µε τα έργα που κατασκευάζονται σε χώρες του εξωτερικού, 
υφίσταται µικρός κίνδυνος διότι το µέγεθος των εσόδων και των ροών από αυτά τα 
έργα είναι σχετικά µικρό παρά τις ενδεχόµενες µεταβολές των επιτοκίων που 
επηρεάζουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ σε σχέση µε τα νοµίσµατα των 
αλλοδαπών χωρών.  Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας είναι µηδενική µε 
αποτέλεσµα να µην  επηρεάζεται καθόλου από πιθανές µεταβολές των επιτοκίων 
στο µέλλον. 
 
   
5. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού 
   
Κατά την εκτίµηση της διοίκησης δεν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις που δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
   
6. Εποχικότητα εργασιών 
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Ο όµιλος δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό χώρο και άρα τόσο ο κύκλος 
εργασιών όσο και τα κέρδη προ φόρων εξαρτώνται  άµεσα από τη ζήτηση για 
δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Η ζήτηση για δηµόσια έργα είναι άµεσα συνυφασµένη µε 
την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από το ελληνικό δηµόσιο οπότε αυτό 
συνεπάγεται και µεγάλη κυκλικότητα στα έσοδα και στα κέρδη.  
 
  
7. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές  
 

7.1 Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσης µειωµένη µε τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις. Η αξία κτήσης περιλαµβάνει και κεφαλαιουχικές 
δαπάνες που αναγνωρίζονται απευθείας κατά την απόκτηση των ενσώµατων 
παγίων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες προσαυξάνουν την αξία κτήσης των ενσώµατων παγίων ή 
αναγνωρίζονται ως χωριστά ενσώµατα πάγια, µόνον όταν αναµένονται πιθανά 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος είναι δυνατό να επιµετρηθεί µε 
αξιοπιστία. Όλες οι άλλες συντηρήσεις και επιδιορθώσεις επιβαρύνουν την 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης την περίοδο που πραγµατοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται σύµφωνα µε την σταθερή 
µέθοδο, που κατανέµει την αξία κτήσης τους, µείον  υπολειµµατική αξία τους, µε 
συστηµατικό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής: 
 
Κτίρια & τεχνικά έργα   40 έτη 
Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις    5-7 έτη 
Μεταφορικά µέσα         5-7 έτη                                                                                                     
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός      5 -7 έτη 
Λογισµικό                                                 1-3 έτη 
 
 
Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από τις πωλήσεις των ενσώµατων παγίων 
λογίζονται, συγκρίνοντας το αντίτιµο των εισπράξεων µε την λογιστική αξία τους. 
Αυτά περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  
 
 

7.2   Ασώµατα πάγια 

 

Λογισµικό 
Το λογισµικό που αποκτάται κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος κτήσεως που 
πραγµατοποιήθηκε γι' αυτό. Το κόστος αυτό ακολουθεί χρεολυσία σύµφωνα µε την 
προσδοκώµενη ωφέλιµη ζωή ( 1 - 3 έτη ). 
Κόστη που πραγµατοποιούνται για την συντήρηση  του λογισµικού αναγνωρίζονται 
ως έξοδα την περίοδο που πραγµατοποιούνται. 
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7.3  Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
Οι  "επενδύσεις  διαθέσιµες  προς  πώληση"  αφορούν  επενδύσεις  οι  οποίες  
αναµένεται  να  διαρκέσουν  για  µια αόριστη  χρονική  περίοδο,  αλλά  που  
µπορούν  να  πωληθούν  άµεσα  σε  περίπτωση  ανάγκης  ρευστότητας  ή αλλαγής 
στα επιτόκια. Αυτές οι επενδύσεις συµπεριλαµβάνονται στο πάγιο ενεργητικό.  
 
Οι  αγοροπωλησίες  επενδύσεων  καταχωρούνται  µε  το  κόστος  αγοράς  τους  
κατά  την  ηµεροµηνία  εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου ο 
Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Το  κόστος  
αγοράς  περιλαµβάνει  τις  δαπάνες  συναλλαγής.  Οι  διαθέσιµες–προς–πώληση  
επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που 
ταξινοµούνται ως διαθέσιµα–προς–πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.  Η  
εύλογη  αξία  των  επενδύσεων  βασίζεται  στη  τιµή  προσφοράς  ή  στα  ποσά  που  
παράγονται  από  τα µοντέλα  ταµειακών ροών.  Οι  εύλογες  αξίες  για  τα  µετοχικά  
χρεόγραφα  µη  εισηγµένων  εταιριών  υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής 
προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες 
περιστάσεις  του  εκδότη.  Τα  µετοχικά  χρεόγραφα,  των  οποίων  η  εύλογη  αξία  
δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη  τιµή κόστους  µείον  
τυχόν αποµείωση  της  αξίας αυτών. Τα χρεόγραφα, που  µπορεί  να  υπολογιστεί  
µε ακρίβεια η αξία τους και χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα–προς–πώληση όταν 
πωλούνται ή αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης  αξίας  
συµπεριλαµβάνονται  στην  κατάσταση  αποτελεσµάτων  ως  κέρδη  ή  ζηµίες  από  
χρεόγραφα επενδύσεων.  
 
7.4  Αποθέµατα 
 
Τα  αποθέµατα  απεικονίζονται  στη  χαµηλότερη  αξία  µεταξύ  του  κόστους  
κτήσεως  ή  παραγωγής  του  και  της ρευστοποιήσιµής τους  αξίας. Ρευστοποιήσιµη 
αξία  είναι η  εκτιµώµενη  τιµή πώλησης,  µειωµένη κατά  το κόστος διάθεσης των 
αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του 
σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, 
τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και 
τις δαπάνες µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται.   
 
 
7.5 Εµπορικές απαιτήσεις   
 
Οι  απαιτήσεις  από  πελάτες  καταχωρούνται  αρχικά  στην  εύλογη  αξία  τους  και  
µεταγενέστερα αποτιµώνται  στο αναπόσβεστο κόστος  µε  τη  χρήση  του 
πραγµατικού  επιτοκίου, αφαιρουµένων και των  ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές 
αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό  της  ζηµιάς αποµείωσης  
είναι η  διαφορά  µεταξύ  της λογιστικής  αξίας των απαιτήσεων και  της παρούσας 
αξίας  των  εκτιµώµενων  µελλοντικών  ταµειακών  ροών,  προεξοφλουµένων  µε  το  
πραγµατικό  επιτόκιο.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα χρήσεως.  
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7.6  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως 
και προθεσµίας και άλλες άµεσες ρευστοποιήσιµες επενδύσεις µε λήξεις έως τριών 
µηνών (repos).  
 
  
7.7  Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
 
    (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας απεικονίζονται σε €, το οποίο αποτελεί το 
λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς της . 
 
    (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών 
 
Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο τοπικό 
νόµισµα µε τη χρησιµοποίηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (τρέχουσες ισοτιµίες) 
που επικρατούν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγµατικές 
διαφορές κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την καταχώριση των ανωτέρω 
συναλλαγών καθώς και από την µετατροπή στο τέλος της χρήσης των χρηµατικών 
στοιχείων (monetary items) σε ξένο νόµισµα του ενεργητικού και του παθητικού, 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, εκτός από την 
περίπτωση στην οποία χαρακτηρίζονται ως αντιστάθµιση επενδυτικών κινδύνων 
οπότε καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή των 
χρηµατοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων καταχωρούνται 
στα αποτελέσµατα χρήσεως, ενώ των διαθεσίµων προς πώληση στην καθαρή θέση. 
 
 
    (γ) Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 
 
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα και η καθαρή θέση όλων των υποκαταστηµάτων της 
Εταιρείας (εκτός από εκείνες που δραστηριοποιούνται σε υπέρ-πληθωριστικές 
οικονοµίες), των οποίων το λειτουργικό νόµισµα είναι διαφορετικό από το νόµισµα 
αναφοράς της Εταιρείας, µετατρέπονται στο νόµισµα αναφοράς ως ακολούθως: 
 
• Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µετατρέπονται σύµφωνα µε την ισοτιµία 
που ισχύει κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 
• Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της κάθε εταιρίας 
µετατρέπονται σύµφωνα µε τη µέση ισοτιµία που διαµορφώνεται από την έναρξη της 
χρήσεως έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 
• Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω 
καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων. 
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7.8  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της εταιρείας , η αξία των 
οποίων περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 
 
 
7.9 ∆ανεισµός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν 
άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια 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 τη διάρκεια του δανεισµού 
βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
7.10  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της 
υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής 
βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε 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. 
 
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 προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 
7.11  Μισθώσεις  
 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου 
στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά  την  έναρξη  
της  µίσθωσης  µε  την  πραγµατική  αξία  του  µισθωµένου  περιουσιακού  στοιχείου  
ή,  αν  είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα 
µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα  και  σε  µείωση  της  
ανεξόφλητης  υποχρέωσης,  έτσι ώστε  να  προκύπτει  ένα  σταθερό  περιοδικό  
επιτόκιο πάνω  στο  εναποµένον  υπόλοιπο  της  υποχρέωσης.  Τα  
χρηµατοοικονοµικά  έξοδα  χρεώνονται  κατευθείαν  στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα 
µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών.  
 
 
7.12 Μερίσµατα   
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Η  διανοµή  µερισµάτων  στους  µετόχους  αναγνωρίζεται  ως  υποχρέωση  στις  
οικονοµικές  καταστάσεις  την  ηµεροµηνία  κατά  την  οποία  η  διανοµή  εγκρίνεται  
από  την  Γενική  Συνέλευση  των µετόχων.   
 
 
7.13  Άλλες προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
 
- Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα 
παρελθοντικών γεγονότων 

-  Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 
- Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
 
(i) ∆ικαίωµα αδείας 
Τα δικαιώµατα της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας των 
εργαζοµένων αναγνωρίζονται όταν αυτά προκύπτουν. Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για 
την εκτιµώµενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας 
υπηρεσίας ως αποτέλεσµα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
 
(ii) Ζηµιογόνα συµβόλαια 
Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για ζηµιογόνες µακροπρόθεσµες συµβάσεις όταν 
τα αναµενόµενα έσοδα είναι µικρότερα από τα αναπόφευκτα έξοδα που αναµένεται 
να προκύψουν προκειµένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του συµβολαίου. 
 
 
7.14  Παροχές προσωπικού   
 
Η  Εταιρία  δεν  έχει  επίσηµα  ή  ανεπίσηµα  ενεργοποιήσει  κανένα  ειδικό  
πρόγραµµα  παροχών  προς  τους εργαζόµενους της,  το οποίο να δεσµεύεται  για 
παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το µόνο πρόγραµµα που 
βρίσκεται εν ισχύ και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συµβατική 
υποχρέωση µε βάση την  ισχύουσα  νοµοθεσία  Ν.2112/1920  και  3198/1955  για  
παροχή  εφάπαξ  ποσού  σε  περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.  
 
 
7.15  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων  
  
Έσοδα:   Τα  έσοδα  περιλαµβάνουν  την  εύλογη  αξία  εκτελεσθέντων  έργων,  
πωλήσεων  αγαθών  και  παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  
 
 
Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων  
 
Τα έσοδα από την εκτέλεση των κατασκευαστικών συµβολαίων λογίζονται την 
περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του.  
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Πωλήσεις αγαθών   
 
Οι  πωλήσεις  αγαθών  αναγνωρίζονται  όταν  παραδίδει  τα  αγαθά  στους  πελάτες,  
τα  αγαθά  γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη.  
 
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.  
 
Τόκοι   
 
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.  
 
Μερίσµατα   
Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής 
τους.   
 
Έξοδα:  Τα  λειτουργικά  έξοδα  αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσµατα  σε  
δεδουλευµένη  βάση.  Οι  πληρωµές  για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσης του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους 
αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.  
 
 
 
Κατασκευαστικά Συµβόλαια 
 
Τα  κατασκευαστικά  συµβόλαια  αφορούν  την  κατασκευή  περιουσιακών  
στοιχείων  ή  οµάδα συνδεδεµένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες 
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων 
η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µίας χρήσης.  
 
Τα  έξοδα  που  αφορούν  στο  συµβόλαιο  αναγνωρίζονται  όταν  
πραγµατοποιούνται.  Στην  περίπτωση  όπου  το αποτέλεσµα  µίας  σύµβασης  
κατασκευής  έργου  δεν  είναι  εφικτό  να  αποτιµηθεί  αξιόπιστα,  και  κυρίως  στην 
περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται  σε πρώιµο στάδιο, τότε το έσοδο αναγνωρίζεται 
µόνο στην έκταση που το αναληφθέν  συµβατικό  κόστος  ενδέχεται  να  ανακτηθεί  
ενώ  το  συµβατικό  κόστος πρέπει  να  αναγνωρίζεται  στα έξοδα της χρήσης στην 
οποία αναλήφθηκε. Εποµένως για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο 
ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό.  
  
Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, τα έσοδα 
και τα έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται  κατά  τη  διάρκεια  του συµβολαίου,  
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αντίστοιχα, ως  έσοδο  και  έξοδο.  Η εταιρεία χρησιµοποιεί  τη µέθοδο  της  
ποσοστιαίας  ολοκλήρωσης  για  να  καθορίσει  το  κατάλληλο  ποσό  εσόδου  και  
εξόδου  που  θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης 
µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει  πραγµατοποιηθεί  µέχρι  την  
ηµεροµηνία  του  ισολογισµού  σε  σχέση  µε  το  συνολικό  εκτιµώµενο  κόστος 
κατασκευής κάθε έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να 
υπερβεί το συνολικό έσοδο τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο.  
 
Για τον υπολογισµό 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.  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. 
 

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 
 

8.  Άλλες Πληροφορίες 
    
Α. Απορρόφηση κατασκευαστικού κλαδου 
 
 1.Η Εταιρία δυνάµει της από 30/08/2007 αποφάσεως του ∆.Σ. έθεσε σε κίνηση την 
διαδικασία α)συγχώνευσής της µε την απορρόφηση αυτής από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ  και β) την εκ παραλλήλου απόσχιση του κατασκευαστικού 
κλάδου της µετά των περιουσιακών στοιχείων αυτής, και την εισφορά προς την 
εταιρεία ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 31/08/2007. 
    2.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 ΚΝ.2190/20 ,των άρθρων 1~5 του 
Ν.2166/93 και την µε αριθµό 19415/10-12-2007 πράξη της συµβολαιογράφου  
Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ συζύγου Γ. Θεοδωρακοπούλου , το γένος Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η η 
εταιρεία προχώρησε σε διάσπαση του κατασκευαστικού κλάδου της και την εισφορά 
αυτού στην εταιρεία µε την επωνυµία ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ αφ’ ενός ,αφ’ ετέρου µε την πράξη 
σύµβασης συγχώνευσης µε αριθµό 19417/10-12-2007  της ιδίας συµβολαιογράφου, 
η εταιρία απορροφήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
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   Οι συµβάσεις συγχώνευσης εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών 
στις 10/12/2007.  
 
  

Β. Λογιστικές Μέθοδοι 

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2006. 

 

Γ. Αναταξινοµήσεις 
 
Έχουν γίνει αναταξινοµήσεις κονδυλίων για λόγους συγκρισιµότητας.  

 

∆. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την σύστασή της µέχρι 
και σήµερα. 
 
 

Ε. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
 
 

ΣΤ. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Μέσος όρος προσωπικού: 717 άτοµα. 
 
 

Ζ. Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις  
Για τις υφιστάµενες δικαστικές υποθέσεις της εταιρείας δεν έγινε οποιαδήποτε 
πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις, επειδή αυτές εκκρεµούν και δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί η έκβασή τους στο παρόν στάδιο. 
 

Η. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη 
 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €      

Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη,  σωρευτικά  από  
την  έναρξη  της  διαχειριστικής  χρήσης  έως  31/12/2007,  εµφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα:   
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Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη Τρέχουσα 
Περίοδος 

Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 14 
Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 17 
Γ) Απαιτήσεις 1.303 
∆) Υποχρεώσεις 520 
Ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης  442 

ΣΤ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 44 

Ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 49 

 

Θ. Σηµείωση σχετική µε µελλοντικά γεγονότα 

Η Εταιρία µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου την 2/5/2008 εξαγόρασε το 
υπόλοιπο 20% των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και είναι 
πλέον κάτοχος του 100% του κεφαλαίου  αυτής. 

Επίσης στις 29/3/2008 η Εταιρία εξαγόρασε το υπόλοιπο 40% των µετοχών της 
θυγατρικής εταιρείας Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε 
αποτέλεσµα να είναι µοναδικός µέτοχος και κάτοχος του 100% του κεφαλαίου αυτής. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σηµείωση 1:  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

       
       
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Ποσά σε € '000 

Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
εξοπλισµός 

Έπιπλα 
και 

εξαρτήµατα 

Ακινητοποίησεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

       

Κόστος ή εύλογη αξία       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 82 0 0 0 0 82 

Συναλλαγµατικές διαφορές          

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας 11.175  9.719  37.455  3.462  762  62.491 

Προσθήκες       

Πωλήσεις/ διαγραφές -82      

Ανακατανοµές       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 11.175 9.719 37.455 3.462 762 62.573 

       

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0  0  0  0  0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0          

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας -531 -8.216  -26.545  -2.914   -38.206 

Αποσβέσεις περιόδου -3  -7  -47  -4   -61 

Πωλήσεις/ διαγραφές           

Ανακατανοµές       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 -534 -8.223 -26.592 -2.918 0 -38.267 
       
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007 10.641 1.496 10.863 544 762 24.306 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσά σε € '000 

Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
εξοπλισµός 

Έπιπλα 
και 

εξαρτήµατα 
Σύνολο 

Κόστος ή εύλογη αξία      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 82 0 0 0 82 

Προσθήκες      

Πωλήσεις/ διαγραφές      

Ανακατανοµές      

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 82 0 0 0 82 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 0 0 0 0 0 

Αποσβέσεις περιόδου      

Πωλήσεις/ διαγραφές      

Ανακατανοµές      

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 0 0 0 0 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006 82 0 0 0 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 



ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01ΑΤ/Β/01/342    
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564   

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 32 

Σηµείωση 2:  Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία   

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Ποσά σε Ευρώ '000 Λογισµικό Σύνολο 

   

Κόστος ή εύλογη αξία   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0 0 

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας 1.273 1.273 

Πωλήσεις/ διαγραφές   

Προσθήκες   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 1.273 1.273 

   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0 0 

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας -1.246 -1.246 

Αποσβέσεις περιόδου   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 -1.246 -1.246 

   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 27 27 

   

Κόστος ή εύλογη αξία   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 0 0 

   

Προσθήκες 0 0 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 0 

   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 0 0 

Αποσβέσεις περιόδου   

Πωλήσεις/ διαγραφές   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 0 

   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 0 
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Σηµείωση 3:  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις      

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ   

Ποσά σε Ευρώ '000 
31 ∆εκεµβρίου 

2007   31 ∆εκεµβρίου 2006   

Αρχή έτους 0      

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας 2.674      

Προσθήκες-Αύξηση κόστους συµµετοχής 276      

Πωλήσεις/∆ιαγραφές       

Υπόλοιπο λήξεως 2.950   0   

   
• Στις «Προσθήκες», της χρήσεως 2007, το ποσό των € 276 χιλ. αφορά αύξηση κόστους συµµετοχής στην εταιρεία ΛΑΜ∆Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
  
Οι εταιρείες που ενοποιούνται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31 ∆εκεµβρίου 2007 

Επωνυµία Κόστος 
Σωρευτική 
αποµείωση 

Αξία 
Ισολογισµού 

Χώρα Εγκατάστασης 
Ποσοστό 
συµµετοχής 

 

1. ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2.181  2.181 ΕΛΛΑ∆Α 80%  
2. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 307  307 ΕΛΛΑ∆Α 100%  
3. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. 70  70 

ΕΛΛΑ∆Α 
70%  

4. ΛΜΝ Α.Ε. 238  238 ΕΛΛΑ∆Α 60%  
5. PANTECHNIKI ROMANIA SRL 106  106 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100%  
6. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
Ο.Ε.(∆ΕΠΑ) 25  25 

ΕΛΛΑ∆Α 
50%  

7. ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 23  23 ΕΛΛΑ∆Α 49%  

ΣΥΝΟΛΟ 2.950  2.950    
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Σηµείωση 4:  Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις     

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

 31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006 

Ποσά σε Ευρώ '000    

Αρχή έτους 0  0 

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας 1.827  0 

Προσθήκες     

Πωλήσεις/ διαγραφές    

Υπόλοιπο λήξεως 1.827  0 

    

    

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31 ∆εκεµβρίου 2007  

Επωνυµία Κόστος 
Σωρευτική 
αποµείωση 

Αξία Ισολογισµού Χώρα Εγκατάστασης  Ποσοστό συµµετοχής 

1. ΤΕΡΝΑ ΑΕ- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ο.Ε. 5  5 ΕΛΛΑ∆Α  50,00% 

2. ECOGENESIS PERIVALODIKI A.E. 22  22 ΕΛΛΑ∆Α  37,00% 

3. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & ΣΙΑ O.E. 1.800  1.400 ΕΛΛΑ∆Α  40,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.827  1.827    
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Σηµείωση 5:  Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες       

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ '000 31 ∆εκεµβρίου 2007  
31 ∆εκεµβρίου 

2006 

Αρχή έτους 0  0 

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας 2.211  0 

Προσθήκες     

Ανακατανοµές    

Πωλήσεις/ διαγραφές -29  0 

Υπόλοιπο λήξεως 2.182  0 
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Σηµείωση 6:  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  
 
 
 

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ '000 31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006 

Αρχή έτους 0  0 

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας 31  0 

Προσθήκες     

Ανακατανοµές    

Πωλήσεις/ διαγραφές    

Υπόλοιπο λήξεως 31  0 
 
 
 

   
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31 ∆εκεµβρίου 2007  

Επωνυµία Κόστος Σωρευτική 
αποµείωση 

Αξία Ισολογισµού Χώρα Εγκατάστασης  Ποσοστό συµµετοχής 

1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ 1  1 ΕΛΛΑ∆Α   

2. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. 30  30 ΕΛΛΑ∆Α   

ΣΥΝΟΛΟ 31  31    
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Σηµείωση 7:  Αποθέµατα        

  ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

  31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006 

Ποσά σε Ευρώ '000     

Α' ύλες 
 

 2.257  0 

     

Σύνολο  2.257  0 

 
 
 

Σηµείωση 8:  Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις  

  ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

  31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006 

Ποσά σε Ευρώ '000 
    

Πελάτες 
 12.178  0 

Επιταγές εισπρακτέες 
 5.529  0 

 
 17.707  0 

 
 

 
  

Προκαταβολή για αγορά αποθεµάτων 
  

2.281 
  

Παρακρατηµένες εγγυήσεις 
 3.010   

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος 
 1.471   

Απαιτήσεις από Κ/ξίες και λοιπές συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις  19.909   

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη  1.000   

Έξοδα εποµένων χρήσεων  2.862   

Ελληνικό ∆ηµόσιο- Φόροι και λοιπές απαιτήσεις   2.249   

Λογαριασµός διαχειριστών προς απόδοση  621   

Επισφαλείς Πελάτες 
 2.136   

Λοιπές απαιτήσεις  3.700   

 
 39.239  0 

Σύνολο 
 56.946  0 
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Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Πελατών παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
Ποσά σε Ευρώ '000 

  
ΕΤΑΙΡΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006   0 
Πρόβλεψη αποµείωσης    
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006   0  

     
Πρόβλεψη αποµείωσης   38  

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007   38  

 
Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 έχει ως 
εξής: 
. 
Ποσά σε Ευρώ '000 

  
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   31-∆εκ-07 
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
αποµειωµένα    

Είναι σε καθυστέρηση:    

3  - 6 µήνες     

6 µήνες - 1έτος    9.717 

Πάνω από 1 έτος   2.499 

   12.216 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης   38 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών   12.178 

 
 
 
Σηµείωση 9:  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
 

  ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

  31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006 

Ποσά σε Ευρώ 
'000     
∆ιαθέσιµα στο 
ταµείο  20  1 
Καταθέσεις 
όψεως  12.131   
Καταθέσεις 
προθεσµίας  8   

Σύνολο  12.159  1 
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Σηµείωση 10: Μετοχικό κεφάλαιο       

ΕΤΑΙΡΙΚΑ       

Ποσά σε Ευρώ '000 
Αριθµός 
µετοχών  

Κοινές 
µετοχές 

Υπέρ 
το 

άρτιο 
Ίδιες 

µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 3.700  111   111 
Ίδιες µετοχές οι 
οποίες ακυρώθηκαν       
Μείωση µετοχικού 
κεφαλαίου       
31 ∆εκεµβρίου 
2006 3.700  111   111 
Ίδιες µετοχές οι 
οποίες ακυρώθηκαν       
Έκδοση νέων 
µετοχών 2.012.600  60.378   60.378 
31 ∆εκεµβρίου 
2007 2.016.300  60.489   60.489 

 
Σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.489.000,00€ 
διαιρούµενο σε 2.016.300 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30€ 
εκάστη. 
Κάθε κοινή µετοχή έχει δικαίωµα µιας ψήφου. 

Κάτοχος όλων των µετοχών της εταιρείας ,είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΑΕ.  

 

Σηµείωση 11: Λοιπά αποθεµατικά      

ΕΤΑΙΡΙΚΑ    
 

 

Ποσά σε Ευρώ '000 

Τακτικό 
αποθεµατικο 

Ειδικά & 
Έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

 
Συναλλαγµατικές 
διαφορές 

 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006  0   0 
Μεταβολές κατά την 
διάρκεια της χρήσης      

Υπόλοιπο στις 31 
∆εκεµβρίου 2006  0   0  

Εξαγορά/ 
Απορρόφηση εταιρίας  3.227   3.227 
Υπόλοιπο στις 31 
∆εκεµβρίου 2007  3.227   3.227 
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Σηµείωση 12: ∆ανεισµός  

  ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

  31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006 

Ποσά σε Ευρώ '000     

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
    

Τραπεζικός δανεισµός  0  0 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 
 

0  0 

     

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
    

Τραπεζικές υπεραναλήψεις  75  0 

Τραπεζικός δανεισµός  603  0 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 
 

678  0 

     

Σύνολο δανείων 
 

678  0 

 

Σηµείωση 13:  Αναβαλλόµενη Φορολογία      
  

 
 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ '000  31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
    

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες  1.931  0 

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών     

 Σύνολο  1.931  0 

     

     

     
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο 
φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
 

  

 
 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ   31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006 

Υπόλοιπο έναρξης  0  0 

Φόρος αποτελεσµάτων  1.931  0 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου  1.931  0 
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Σηµείωση 14α:  Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 

Βάσει αναλογιστικής µελέτης     

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006  

Ποσά σε Ευρώ '000     

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:     

Συνταξιοδοτικές παροχές 1.691  0  

Σύνολο 1.691  0  

     

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (σηµ.16):     

Συνταξιοδοτικές παροχές 74  0  

Σύνολο 74  0  

     

     

Συνταξιοδοτικές παροχές     

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:  

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 1.466    

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 225  0  

Υποχρέωση στον ισολογισµό 1.691  0  

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

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 26    

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 3    

Ζηµίες από περικοπές 45    

Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε 
εργαζοµένους (Σηµ.16) 74  0  

     

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό: 

Yπόλοιπο έναρξης 0  0  

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας 168    0  

Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις -259    0  

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 1.782  0  

Υπόλοιπο τέλους 1.691  0  
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 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006  

   

 
 
 
 
  

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

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,7%  4,2%  

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3%  3%  
 

Σηµείωση 14β:  Παροχές σε εργαζοµένους  

   

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ποσά σε Ευρώ '000 
31 ∆εκεµβρίου 

2007  
31 ∆εκεµβρίου 

2006  
Μισθοί και ηµεροµίσθια, συµπεριλαµβανοµένων 
εξόδων αναδιοργάνωσης και αποζηµιώσεων παύσης 
εργασίας  323   0  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 114   0  

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 74   0  

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 29   0  

Σύνολο 540  0  

 

Σηµείωση 15:  Λοιποί πιστωτές        

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ποσά σε Ευρώ '000 31 ∆εκεµβρίου 2007  31 ∆εκεµβρίου 2006  

Προµηθευτές 23.966  0  

Επιταγές πληρωτέες 788  0  

Υποχρεώσεις προς Κ/ξιες και λοιπές 
συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 9.160  0  

Έξοδα πληρωτέα – έσοδα εποµένων χρήσεων 22  0  

Φόροι τέλη - ασφαλιστικές εισφορές 6.162  0  

Προκαταβολές πελατών 3.327  0  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.064  0  

Πιστωτές διάφοροι 752  0  
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Σύνολο 45.241  0  

 

 

Σηµείωση 16:  Έξοδα ανά κατηγορία  

Ποσά σε Ευρώ '000  31 ∆εκεµβρίου 2007        

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σηµειώσεις 

Κόστος 
Πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Σύνολο 

       

Παροχές σε εργαζοµένους 14 447  94  541 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 
14α 

1.588    1.588 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων   58  3  61 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων   0  0  0 
Έξοδα επιδιόρθρωσης και 
συντήρησης ενσώµατων παγίων 

 
19  2  21 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  40   0  40 
Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση 
τεχνικών έργων 

 
329  0  329 

Λοιπά (διάφορα έξοδα κλπ)  640  54  694 

Σύνολο  
3.121 153 3.274 

 

 
 
 
 
 

Ποσά σε Ευρώ '000  31 ∆εκεµβρίου 2006             

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σηµειώσεις 

Κόστος 
Πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Σύνολο 

       

Παροχές σε εργαζοµένους  0 0 0 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων   0 0 0 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων   0 0 0 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  0 0 0 

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση 
τεχνικών έργων 

 0 0 0 

Λοιπά (διάφορα έξοδα κλπ)  0 4 4 

Σύνολο  0 4 4 
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Σηµείωση 17:  Άλλα λειτουργικά  έξοδα       
  

 ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ '000 

31 
∆εκεµβρίου 

2007  

31 
∆εκεµβρίου 

2006 
    
Ενοίκια (εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων, 
µηχανολογικού εξοπλισµού) 2  0 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού    

Κέρδη / Zηµιές από πωλήσεις παγίων (καθαρό) 3  0 

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 
35  0 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -7  0 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 25  0 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα -48  0 

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις    

∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων -27  0 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα -1  7 

Σύνολο -18  7 

 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση 18:  Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό    
    

  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  

31 
∆εκεµβρίου 

2007  

31 
∆εκεµβρίου 

2006 

Ποσά σε Ευρώ '000     

     

 -Τραπεζικά δάνεια  -15  0 

-Προµήθειες εγγυητικών επιστολών  0  0 

Κέρδη από πώληση χρεογράφων  0  0 

Έσοδα τόκων & λοιπά έσοδα 
κεφαλαίων 
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 0 

Σύνολο  -3  0 

 



ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01ΑΤ/Β/01/342    
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564   

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 45 

 

Σηµείωση 19:  Φόρος Εισοδήµατος  

       

  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  

31 
∆εκεµβρίου 

2007  

31 
∆εκεµβρίου 

2006 

Ποσά σε Ευρώ '000     

Φόρος χρήσης  -1  0 
Φορολογικές διαφορές προηγουµένων 
χρήσεων  0  0 

Αναβαλλόµενος φόρος   80  -1 

Σύνολο  79  -1 
 
 
 
 


