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 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., που αποτελούνται από την 

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού 

εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις 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, αλλά 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

οικονοµική θέση της Εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝ

και τις ταµειακές της ροές για τη

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά

Θέµα Έµφασης 

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη

Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά

τις συνδεδεµένες εταιρείες ΑΚΤΩΡ Α.Τ

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών

 

 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση

µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις

 

Αθήνα,  7 Ιουνίου 2011  

 

 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία  

Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι  

ΑΜ ΣΟΕΛ 113   
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συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική

για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση

αναφορά στην έναρξη των διαδικασιών διάσπασης της Εταιρείας

Α.Τ.Ε. και ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..  

και Κανονιστικών Θεµάτων 

την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του

καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του

      Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

   

     

    Μάριος Ψάλτης 

          Αρ Μ ΣΟΕΛ 38081

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

∆εκεµβρίου 2010 
αναφέρεται διαφορετικά) 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

σηµείωση 29 των Οικονοµικών 

Εταιρείας και απορρόφησης της από 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Λογιστής 

 38081 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  

Ενσώµατα πάγια 5 14.965 16.647 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 2 8 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  7 4.933 5.310 

Επενδύσεις σε συγγενείς 8 27 27 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 9 1.918 1.922 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17 779 356 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11 74 2.018 

22.699 26.288 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

Αποθέµατα 10 493 1.117 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 39.254 56.553 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 9.768 2.428 

49.515 60.098 

Σύνολο ενεργητικού 72.214 86.386 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους  

Μετοχικό κεφάλαιο 13 72.000 62.895 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 13 1.111 - 

Λοιπά αποθεµατικά 14 5.006 4.757 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -39.189 -27.730 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 38.928 39.922 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 18 538 802 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 16 1 13 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 19 100 100 

639 915 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 23.466 36.465 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 11 - 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 15 9.170 9.084 

32.647 45.549 

Σύνολο υποχρεώσεων 33.286 46.464 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 72.214 86.386 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση 

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-10 

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-09 

Πωλήσεις   23.210 54.207 

Κόστος πωληθέντων  20 -33.987 -63.835 

Μεικτά αποτελέσµατα   -10.777 -9.628 
Έξοδα διοίκησης  20 -1.836 -3.102 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)  21 4.088 -1.781 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   -8.525 -14.511 
Κέρδη  / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες   -2.350 997 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά 22 -562 -315 

 Ζηµιές  προ φόρων   -11.437 -13.829 

Φόρος εισοδήµατος  24 224 -613 

Ζηµιές  χρήσης   

 

-11.214 -14.442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση 

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-10 

 12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-09 
  

Καθαρές ζηµιές χρήσης -11.214 -14.442 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα   
Συναλλαγµατικές διαφορές 14 249  342 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, µετά από φόρους) 249  342 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης -10.965  -14.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουάριος 2009 60.489 4.415 -13.288 51.616 
Καθαρή ζηµία χρήσης                     -                      - -14.442 -14.442 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
Συναλλαγµατικές διαφορές 14                     - 342                                            - 342 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, 
µετά από φόρους)                     - 342                                            - 342 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης                      - 342 -14.442 -14.100 

Eκδοση µετοχικού κεφαλαίου 13 2.406 - - 2.406 

31 ∆εκέµβριος 2009 62.895 4.757 -27.730 39.922 

1 Ιανουάριος 2010 62.895 4.757 -27.730 39.922 
Καθαρή ζηµία χρήσης                     -                      - -11.214 -11.214 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
Συναλλαγµατικές διαφορές 14                     - 249                                            - 249 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, 
µετά από φόρους)                     - 249                                            - 249 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης                      - 249 -11.214 -10.965 

Eκδοση µετοχικού κεφαλαίου 13 10.216 - -246 9.970 

31 ∆εκέµβριος 2010 73.111 5.006 -39.189 38.928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-10 

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-09 

Σηµειώσεις  
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 25 -2.778 -18.212 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -361 -227 

Καταβεβληµενοι φοροι -211 -238 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -3.350 -18.677 

 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων              -                  -     

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -581 -183 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 692 2.893 
Τόκοι εισπραχθέντες 11 58 

Εισπραξη απο δανεια χορηγηθεντα σε συνδεδεµενα µερη 700 100 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  822 2.868 

 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Έκδοση κοινών µετοχών 9.952 - 

Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια 750 9.000 

Αποπληρωµή δανεισµού -834 -1.878 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 9.868 7.122 

 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.340 -8.687 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.428 11.115 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 9.768 2.428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 

1 Γενικές πληροφορίες 

 

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’’. T η 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 εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 49833/01ΑΤ/Β/01/342 και η 
διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της είναι στη Ερµού 25, 13ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 145 64 
Κηφισιά. 

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. 

Η Εταιρία είναι κάτοχος πτυχίου 6ης 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 31/12/2010, είναι η ακόλουθη: 

 

Γιόκαρης Άγγελος του Χρήστου, Πρόεδρος ∆.Σ., Γενικός ∆/ντης 

Σωσσίδης Γεώργιος του Θεοδώρου, ∆/νων Σύµβουλος 

Κουτσοποδιώτης Γεώργιος του ∆ηµητρίου,  Αντιπρόεδρος 

Συριανός Γεώργιος του Εµµανουήλ,  Σύµβουλος 

Καρατζά Μαρία -Αναστασία συζ.Εµµανουήλ, Σύµβουλος 
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Η Εταιρία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, την 31/12/2010, γιατί οι οικονοµικές 
καταστάσεις αυτής, καθώς και των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιριών της περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγµένη στο ΧΑ εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, η οποία 
συµµετέχει 100% στο κεφάλαιο της Εταιρίας και την ενοποιεί ως θυγατρική της. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου 
2011 και τελούν  υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

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

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

Με την από 29 Μαρτίου 2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της 
Εταιρείας και των ανωνύµων εταιρειών «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και «ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» µε σκοπό τη διάσπαση 
της Εταιρείας και την απορρόφηση της από τις δυο ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κ.Ν. 
2190/1920, και Ν. 2166/1993. Ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρείας έχει ορισθεί αυτός της 31ης 
Μαρτίου 2011.  Το παραπάνω γεγονός δεν επηρέασε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά την σύνταξη 
των οικονοµικών καταστάσεων. 

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 
Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες 
θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην 
εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 
27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην 
καθαρή θέση.  Το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται 
από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, 
σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε 
στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών 
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αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Η αναθεώρηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για 
τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η 
οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

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

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

 Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

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

Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (σύµφωνα µε την 
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

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 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση 
από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) 
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά 
τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους 
την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η διερµηνεία αυτή δεν 
επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 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 
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. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του 
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
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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 
Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική χρήση.  Επίσης, εφόσον 
δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας.   

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

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.  

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά 
στοιχεία του τοµέα.  

∆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» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα 
ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να 
επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται 
από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).   

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το 
λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) 
την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση 
επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 
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Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από 
προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις 
συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών 
ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα 
στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων 
που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό»  

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, 
κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα, 
συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011   

∆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. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι 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. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 
της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα 
από τον Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα 
αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται 
µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η 
επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να 
ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της πώλησης.  Λόγω της δυσκολίας και 
υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε 
εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα 
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ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης.  Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο 
αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα 
οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης.  
Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί 
να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης.   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 τόσο στις ατοµικές 
όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα 
που τίθενται σε εφαρµογή.   

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να 
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την 
απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο 
ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα 
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους 
µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση 
δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας . 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 
2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη.  
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 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 διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.   

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 1η 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.   

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
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Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις.  Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα.  Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 
χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 
2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

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

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις 
σηµειώσεις.  

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε 
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην 
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια 
έκθεση.  

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης 
των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

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

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

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

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  

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

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  

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

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

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

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

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

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας  επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») το οποίο είναι και το νόµισµα 
παρουσίασης. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζεται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και 
το νόµισµα παρουσίασης της 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 
Κατάστασης Καθαρής Θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 
νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και 
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

(γ) 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: 

i) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, 

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

iii)  Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

2.4 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία ως µισθωτής 

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

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

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

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

- Κτίρια 40 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5 - 7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 - 7 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 2.7). 

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 

 Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες 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 µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 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 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 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. 

2.8.1 Ταξινόµηση 

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 
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ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή 
αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

(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 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις 
στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε 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 Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

2.8.2 Αναγνώριση και Επιµέτρηση 

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. 

2.8.3 Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ηµεροµηνία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 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. 

Ο έλεγχος αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σηµείωση 2.10. 
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2.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και 
των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος 
και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.10 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις 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.  

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

2.11 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

2.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

2.13 ∆άνεια 

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

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία  έχει το δικαίωµα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής 
Θέσης. 

 

2.14 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

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

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

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

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

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

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. 

2.15 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

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

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

 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. 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 της Κατάστασης Οικονοµικής 
Θέσης προεξοφλούνται. 
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Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη 
υποχρέωση. 

2.16 Προβλέψεις 

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

2.17 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τεχνικά έργα. 

Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 
περιγράφεται στη Σηµείωση 2.18 κατωτέρω. 

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

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

2.18 Συµβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ως έσοδο από το 
συµβόλαιο αναγνωρίζονται µόνο τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένεται να εισπραχθούν. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η 
Εταιρεία  χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου 
και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο.  Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται βάσει των 
εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης σε σχέση µε τα 
συνολικά εκτιµώµενα έξοδα για κάθε συµβόλαιο.  Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να 
υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως 
έξοδο. 

Για τον καθορισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται µε 
µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη.  Το σύνολο 
του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο 
συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης. 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί 
υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων έργων 
στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα 
πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο 
εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιποί 
πιστωτές». 
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2.19 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 την Εταιρεία µέσω της πώλησής τους και όχι από τη χρήση τους.   

2.20 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή και 
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε 
αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε τιµές πρώτων υλών όπως σίδηρος, τσιµέντο κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, 
συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω 
χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα 
περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης και διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους 
σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει 
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση 
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, η χρήση παραγώγων και µη-
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και η βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας 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 
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.  

 Οι υπηρεσίες της Εταιρείας  παρακολουθούν στενά τις τάσεις στις επιµέρους αγορές όπου αναπτύσσεται 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα 
δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού όπως η Ρουµανία και το Καµερούν. Στα πλαίσια της 
έκθεσης κινδύνου 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.
  

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

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και 
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια 
προέρχεται από τραπεζικά δάνεια µε κυµαινόµενα επιτόκια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε διακυµάνσεις των 
επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και της 
ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να 
δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων. 

Αναφορικά µε τις δανειακές υποχρεώσεις, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί συστηµατικά και σε συνεχή 
βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση 
των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί.  

Το µεγαλύτερο µέρος των δανείων της Εταιρείας είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια και το σύνολο του δανεισµού 
είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ.  
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Η Εταιρεία  παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και 
τη σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία  δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο 
πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε 
µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται 
µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία  προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της 
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. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα: 

 

31η ∆εκεµβρίου 2010 

ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 Εντός 1 έτους Μεταξύ 1 και 2 

ετών 
Μεταξύ 2 και 5 

ετών 
Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 22.499   1 - - 22.500   

∆άνεια 9.647 - - - 9.647 

 

31η ∆εκεµβρίου 2009 

ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 Εντός 1 έτους Μεταξύ 1 και 2 

ετών 
Μεταξύ 2 και 5 

ετών 
Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 36.342   13 - - 36.355   

∆άνεια 9.264 - - - 9.264 

 

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

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

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων της Εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά εικοσι πέντε µονάδες βάσης (αύξηση/µείωση 0.25%) θα είχε 
ως αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των ζηµιών προ φόρων της χρήσης του 2010, κρατώντας όλες τις άλλες 
µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 22.926 (2009: ευρώ 22.710). Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στα 
προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική 
επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 
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3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την 
επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας  θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός 
∆ανεισµός της Εταιρείας  (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες 
µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) εξαιρουµένων όµως των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή 
(non-resource debt) και των αντίστοιχων ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων που είναι συνδεδεµένα µε την 
χρηµατοδότηση αυτοχρηµατοδοτούµενων/συνχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Ο Καθαρός ∆ανεισµός της Εταιρείας  στις 31.12.2010 και στις 31.12.2009 παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στον 
ακόλουθο πίνακα: 

31-∆εκ.-10 31-∆εκ.-09 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός (Σηµ.15) 9.170 9.084 

Σύνολο δανείων 9.170 9.084 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ.12) 9.768 2.428 

Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα -598 6.655 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Εταιρείας 39.922 

Σύνολο Κεφαλαίων 46.577 

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 14,29% 

Καθώς η Εταιρεία διαθέτει καθαρά διαθέσιµα, ο υπολογισµός του προαναφερόµενου δείκτη κεφαλαιακής 
µόχλευσης δεν έχει εφαρµογή για την χρήση του 2010. Μελλοντικά και εφόσον ο καθαρός δανεισµός της 
Εταιρείας  λάβει θετικές τιµές (δάνεια αντί για καθαρά διαθέσιµα) η Εταιρεία στοχεύει να παρακολουθεί την 
κεφαλαιακή διάρθρωση µε τη χρήση αριθµοδεικτών όπως ενδεικτικά της κεφαλαιακής µόχλευσης. Ο δείκτης 
αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, 
σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός). Ο υπολογισµός του προαναφερόµενου δείκτη στις 31.12.2009 
υπολογίζεται σε 14,29%. 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη έκδοση του ∆ΠΧΑ 7, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας 
τους: 

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

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

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

Η εταιρεία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα. 
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4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

(α)  Εκτιµήσεις σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό των κατασκευαστικών έργων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 
«Κατασκευαστικά συµβόλαια» 

• Αναγνώριση εσόδου από κατασκευαστικά συµβόλαια βάσει εκτίµησης του σταδίου ολοκλήρωσης των 
έργων.  

Για τον υπολογισµό του σταδίου ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών έργων υπό εκτέλεση βάσει του 
οποίου η Εταιρεία  αναγνωρίζει έσοδα από κατασκευαστικά συµβόλαια, η ∆ιοίκηση εκτιµά τα 
προβλεπόµενα έξοδα που αναµένει να πραγµατοποιηθούν µέχρι την ολοκλήρωση των έργων. 

 
• Αιτήµατα αποζηµίωσης για συµπληρωµατικές εργασίες πέραν των συµβατικών 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας  εκτιµά το ποσό που αναµένει να εισπραχθεί από την εταιρία για 
συµπληρωµατικές εργασίες και αναγνωρίζει έσοδο βάσει του σταδίου ολοκλήρωσης, εφόσον θεωρεί 
πιθανή την είσπραξη του εν λόγω ποσού. 

(β) Προβλέψεις  

Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν 
το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της 
χρήσης. 

  (γ) Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, 
προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης οι οποίες απαιτούν τη χρήση παραδοχών και 
κρίσης. Η Εταιρεία κάνει παραδοχές οι οποίες στηρίζονται κυρίως στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς 
κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 
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5  Ενσώµατα πάγια    

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος 
1 Ιανουάριος 2009 11.786 8.953 35.357 3.504 59.600 
Συναλλαγµατικές διαφορές -20 -16 -51 -1 -88 

Προσθήκες εκτός από leasing 29                  -     148 5 182 

Πωλήσεις / διαγραφές              -     -4.800 -778                    -     -5.578 

31 ∆εκέµβριος 2009 11.795 4.137 34.676 3.508 54.116 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
1 Ιανουάριος 2009 -1.001 -7.816 -27.964 -3.127 -39.908 
Συναλλαγµατικές διαφορές 4 1 50 - 55 
Αποσβέσεις χρήσης 20 -231 -468 -1.931 -148 -2.778 

Πωλήσεις / διαγραφές              -     4.481 682                    -     5.163 

31 ∆εκέµβριος 2009 -1.228 -3.802 -29.163 -3.275 -37.468 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 10.567 335 5.513 233 16.648 
 
Κόστος 
1 Ιανουάριος 2010 11.795 4.137 34.676 3.508 54.116 
Συναλλαγµατικές διαφορές -4 -3 -11 -1 -19 

Προσθήκες εκτός από leasing 571                  -     4 5 580 

Πωλήσεις / διαγραφές              -     -1.556 -425                    -28     -2.010 

31 ∆εκέµβριος 2010 12.362 2.576 34.245 3.485 52.668 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
1 Ιανουάριος 2010 -1.228 -3.802 -29.163 -3.275 -37.468 
Συναλλαγµατικές διαφορές 2 3 10 - 16 
Αποσβέσεις χρήσης 20 -232 -136 -1.662 -99 -2.129 

Πωλήσεις / διαγραφές              -     1.490 360 28 1.878 

31 ∆εκέµβριος 2010 -1.457 -2.445 -30.455 -3.346 -37.704 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2010 10.905 131 3.790 138 14.965 

∆εν υφίστανται ζηµίες αποµείωσης στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2010 και 2009. 

Για εξασφάλιση υποχρεώσεων δεν έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις επί των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. 

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία    

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Λογισµικό Σύνολο 

Κόστος  
1 Ιανουαρίου 2009 1.273 1.273 

Προσθήκες 1 1 

31 ∆εκεµβρίου 2009 1.274 1.274 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 2009 -1.259 -1.259 

Αποσβέσεις χρήσης -7 -7 

31 ∆εκεµβρίου 2009 -1.266 -1.266 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 8 8 
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Κόστος  

1 Ιανουαρίου 2010 1.274 1.274 

Προσθήκες 1 1 

31 ∆εκεµβρίου 2010 1.275 1.275 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 2010 -1.266 -1.266 

Αποσβέσεις χρήσης -6 -6 

31 ∆εκεµβρίου 2010 -1.272 -1.272 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 3 3 

 

7 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Στην αρχή της χρήσης 5.310 4.717 

(Αποµείωση) -377 - 

Προσθήκες-Αύξηση κόστους συµµετοχής - 593 

Στο τέλος της χρήσης 4.933 5.310 

 
Στις «Αποµειώσεις», της χρήσεως 2010,  ποσό των € 270 χιλ. αφορά την θυγατρική εταιρεία Φραγκάκης 
Ναυτιλιακή και ποσό € 107 χιλ. αφορά την λύση της Θυγατρικής Pantechniki Romania Srl. 
 
Στις «Προσθήκες», της χρήσεως 2009, το ποσό των € 593 χιλ. αφορά αύξηση κόστους συµµετοχής στην εταιρεία 
Λ.Μ.Ν ΑΤΕΕ . 
 
Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 1 των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία δεν συντάσει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις επειδή ενοποιείται πλήρως από την µητρική της εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ  Α.Ε  σύµφωνα 
µε το ∆.Λ.Π 27 παράγραφος 10δ. 

 

8 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Στην αρχή της χρήσης 27 27 

Στο τέλος της χρήσης 27 27 

 

9 Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Στην αρχή της χρήσης 1.922 2.228 
(Πωλήσεις) -4 -306 

Στο τέλος της χρήσης 1.918 1.922 

 

 



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

Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010 

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

  
 

(32) / (42) 

10 Αποθέµατα 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
 

Α' ύλες 493 1.117 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 493 1.117 

 

11 Απαιτήσεις 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Πελάτες  9.741 10.345 

Παρακρατηµένες εγγυήσεις  2.890 1.526 

Σύνολο Πελατών 12.631 11.871 
Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη( Σηµ.27) 1.645 5.563 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -2.734 -2.582 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 11.542 14.852 
 

Προκαταβολές 18 33 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 3.260 6.442 
Απαιτήσεις από ΚΞ 11.267 17.148 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη( Σηµ.27) - 700 

Λοιπές Απαιτήσεις 8.954 18.454 

Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη( Σηµ.27) 4.287 941 

Σύνολο 39.329 58.570 

 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 74 2.018 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 39.254 56.552 

39.329 58.570 

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

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» στις 31.12.2010 ποσού χιλ. ευρώ 8.954 περιλαµβάνει ποσό χιλ.ευρώ 2.302 
«Προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους φόρους» χιλ.ευρώ 1.883 «Χρεωστικό ΦΠΑ», ποσό χιλ.ευρώ 323  
από «Επιταγές εισπρακτέες»,   ποσό χιλ. ευρώ 839 από «Λοιπούς χρεώστες», ποσό χιλ.ευρώ 104 από «Έξοδα 
επόµενων χρήσεων», ποσό χιλ. ευρώ 689 από «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα», ποσό χιλ.ευρώ 2.727 από 
«Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών» και  ποσό χιλ.ευρώ 87 από «Προσωρινούς λογαριασµούς ». 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 1.645 5.563 

Είναι σε καθυστέρηση:  

3  - 6 µήνες  5.973 7.016 

6 µήνες - 1 έτος 821 785 
1 - 2 έτη  416 1.538 

Πάνω από 2 έτη 5.421 2.532 

14.276 17.434 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -2.734 -2.582 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 11.542 14.852 
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις είναι ως εξής: 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου  2.582 53 

Πρόβλεψη αποµείωσης 154 2.573 
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν - -43 

Συναλλαγµατικές διαφορές -3 -1 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2.734 2.582 

 

12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 29 44 
Καταθέσεις όψεως 9.739 2.384 

Σύνολο 9.768 2.428 

 

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

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσά των καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την 
εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2010.  

 

Rating Χρηµατοπιστωτικού 
Ιδρύµατος (S&P) 

Καταθέσεις όψεως 
την 31.12.2010 

AA 0,09% 

BB+ 12,01%   

BB 77,26%  

Μη αξιολογηµένες - ∆ιάφορες 10,64%   

ΣΥΝΟΛΟ 100,00%   

 

13 Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ εκτός του 
αριθµού µετοχών 

Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο 

 

1 Ιανουάριος 2009 2.016.300 60.489 - 60.489 

Έκδοση νέων µετοχών  80.200 2.406 - 2.406 

31 ∆εκέµβριος 2009 2.096.500 62.895 - 62.895 

 

1 Ιανουάριος 2010 2.096.500 62.895 - 62.895 

Έκδοση νέων µετοχών  303.500 9.105 1.111 10.216 

31 ∆εκέµβριος 2010 2.400.000 72.000 1.111 73.111 
 

Η Εταιρία µε απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 23/03/2009 αύξησε το µετοχικό κεφάλαιό της κατά 
2.406.000€, προερχόµενο από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς την µοναδική µέτοχο εταιρεία 
Ελλάκτωρ.  
Ακολούθως, η Εταιρία µε απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/06/2010 αύξησε το µετοχικό 
κεφάλαιό της κατά 245.850€ προερχόµενο από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Στη συνέχεια µε απόφαση της 
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έκτακτης γενικής συνέλευσης της 12/07/2010 αύξησε το µετοχικό κεφάλαιό της κατά 8.859.150€ µε έκδοση 
νέων, κοινών ονοµαστικών µετοχών και καταβολή µετρητών. Από τη δεύτερη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
πρέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού 1.181.220€. Έτσι, η συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το 
2010 ανήλθε σε 10.216.220€ µε έξοδα 69.987 καθαρά από φόρους. Σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 
72.000.000,00€ διαιρούµενο σε 2.400.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30€ εκάστη.  

 

14 Λοιπά αποθεµατικά 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Ειδικά & έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
Συναλλαγµατικών 

∆ιαφορών Σύνολο 

1 Ιανουάριος 2009 3.227 
                                        

1.188     4.415 

Συναλλαγµατικές διαφορές                         -     342 342 

31 ∆εκέµβριος 2009 3.227 1.530 4.757 

1 Ιανουάριος 2010 3.227 
 

1.530 4.757 

Συναλλαγµατικές διαφορές                         -     249 249 

31 ∆εκέµβριος 2010 3.227 1.779 5.006 

 

15 ∆άνεια 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 9.170 9.084 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 9.170 9.084 

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων περιγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

  ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Ποσά σε Ευρώ έως 6 µήνες Σύνολο 

31-∆εκ-10   

Σύνολο δανείων 9.170 9.170 
    

  ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Ποσά σε Ευρώ έως 6 µήνες Σύνολο 

31-∆εκ-09   

Σύνολο δανείων 9.084 9.084 

Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ. 

Η λογιστική αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 

 

16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 
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Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Προµηθευτές 6.922 10.748 

Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.27) 442 5.948 

Υποχρεώσεις προς ΚΞ 9.030 12.302 
∆εδουλευµένα έξοδα 44 166 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 671 1.144 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.382 5.401 

Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.27) 1.977 768 

Σύνολο 23.467 36.478 

  

 

Μακροπρόθεσµες 1 13 

Βραχυπρόθεσµες 23.466 36.465 

Σύνολο 23.467 36.478 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» στις 31.12.2010 ποσού ευρώ 4.382 χιλ περιλαµβάνει ποσό ευρώ 68 χιλ. 
από «Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια», ευρώ 230 χιλ. από «Προκαταβολές Πελατών», ευρώ 2.271 
χιλ. από «Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους», ευρώ 414 χιλ. από «Λοιπούς Πιστωτές», ευρώ 72 χιλ. από «Πιστωτές 
µηχανηµάτων», ευρώ 576 χιλ. από «∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων», ευρώ 257 χιλ. από «∆ικαιούχους 
αµοιβών από παροχή υπηρεσίας και  ευρώ 494 χιλ. από «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες». 

 

17 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:     

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 779 355 

  779 355 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η 
παρακάτω: 

    

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 356  751   

 Πίστωση / (χρέωση ) κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 24) 405   -395   

Πίστωση / (χρέωση ) στα ίδια κεφάλαια 19   - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 779 356  

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:  

Ποσά σε Ευρώ Κατασκευαστικά Συµβόλαια Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 2.933   2.933   

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων -1.387   -1.387   

31 ∆εκεµβρίου 2009 1.546   1.546   
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:  

Ποσά σε Ευρώ Κατασκευαστικά Συµβόλαια Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 1.546   1.546   

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων -796   -796   

31 ∆εκεµβρίου 2010 750   750   

   

 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 86   3.328   270  3.684   

(Χρέωση) / πίστωση στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

 48  -1.721   -109   -1.782   

31 ∆εκεµβρίου 2009 134   1.607   161   1.902   

     

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 134   1.607   161   1.902   

(Χρέωση) / πίστωση στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

 17 -355   -53   -391   

(Χρέωση) / πίστωση στα 
ίδια κεφάλαια 

 19  - -   19   

31 ∆εκεµβρίου 2010 170   1.251 108 1.529 

     

 

18 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Υποχρεώσεις Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης για:  

Συνταξιοδοτικές παροχές 538 802 

Σύνολο 538 802 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ. 23):  

Συνταξιοδοτικές παροχές 343 1.140 

Σύνολο 343 1.140 
 

Συνταξιοδοτικές παροχές  
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης είναι τα παρακάτω:  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων - 663 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 466 - 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 72 139 

538 802 

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 538 802 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:  
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Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 47 104 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 40 57 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην 
περίοδο -10 -29 

Κόστος προϋπηρεσίας -59 - 

Ζηµιές από περικοπές 324 1.008 

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους 
(Σηµ. 23) 343 1.140 

 
Μεταβολή της υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης:  

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
Yπόλοιπο έναρξης 802 1.347 

Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις -607 -1.685 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 343 1.140 

Υπόλοιπο τέλους 538 802 

 

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

 
31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4.30% 6,10% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4% 4% 

 

19 Προβλέψεις 

Ποσά σε  χιλ.Ευρώ 
Πρόβλεψη 
Φόρου Σύνολο 

1 Ιανουάριος 2009 120 120 
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις 
περιόδου -120 -120 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης 100 100 

31 ∆εκέµβριος 2009 100 100 

1 Ιανουάριος 2010 100 100 

31 ∆εκέµβριος 2010 100 100 

Το σύνολο της πρόβλεψης είναι καταχωρηµένη στις Λοιπές Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες . 

Η πρόβλεψη φόρου αφορά την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση του 2010. 
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20 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

31-∆εκ-09 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµειώσεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 23 11.573 721 12.294 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 

 

19.337 4 19.341 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 2.589 189 2.778 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 - 7 7 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 

 

823 48 871 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 

 

1.950 283 2.233 

Αµοιβές τρίτων  

 

16.743 - 16.743 

Λοιπά 

 

10.819 1.851 12.670 

Σύνολο 

 

63.835 3.102 66.937 

  

 

31-∆εκ-10 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµειώσεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 23 4.395 531 4.926 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 

 

11.447 7 11.454 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 1.941 187 2.128 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 - 6 6 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 

 

336 10 346 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 

 

975 179 1.154 

Αµοιβές τρίτων  

 

5.809 481 6.290 

Λοιπά 

 

9.082 435 9.517 

Σύνολο 

 

33.987 1.836 35.823 

 

21 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση 
ενσώµατων παγίων στοιχείων 560 2.477 

Αποµείωση Θυγατρικών -377 - 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 3.905 -4.259 

Σύνολο 4.088 -1.781 

 

22 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) – καθαρά 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Έξοδα τόκων  

 -Τραπεζικά δάνεια -497 -227 

Έσοδα τόκων  

 - Έσοδα τόκων 11 58 

Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων -486 -169 
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Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών -14 -88 

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών -61 -58 

-75 -146 

    

Σύνολο -562 -315 

 

23 Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 3.663 8.391 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 911 2.715 

Kόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών (Σηµ. 18) 343 1.140 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 10 48 

Σύνολο 4.927 12.294 

 

24 Φόρος εισοδήµατος 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Φόρος χρήσης  181 218 

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 17) -405 395 

Σύνολο -224 613 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ   31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων   -11.437 -13.829 

Συντελεστής φορολογίας:   24% 25% 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 

  
-2.745 -3.457 

      

Αναµορφώσεις       

Έσοδα συµµετοχών και κοινοπραξιών  564 -315 

Επιπλέον έσοδα που φορολογούνται  130 - 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  - 2.864 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
 

 - 25 

Λοιποί φόροι (π.χ. συµπληρωµατικός φόρος ενοικίων)  5 84 

Πρόβλεψη φόρου  -  100  

Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

 1.808 1.250 

∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόµενης φορολογίας   13   62   

Φόροι   -224 613  
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25 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Σηµειώσεις  
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  
Ζηµιές χρήσης προ φόρων -11.437 -13.829 

Προσαρµογές για:  

Αποσβέσεις 20 2.135 2.785 

Αποµειώσεις 21 377 - 
Προβλέψεις 11 154 2.530 

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων 21 -560 -2.477 

Έξοδα τόκων 22 573 227 

Έσοδα τόκων 22 -11 -58 

Συναλλαγµατικές διαφορές 251 376 

-8.518 -10.445 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης  
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 624 -53 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 18.392 4.958 

Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -13.012 -12.125 

Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο 
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης -264 -546 

 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες -2.778 -18.212 

 

26 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια 
υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις 
φορολογικές αρχές  (σηµείωση 19). Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση του 2010. 

 

27 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

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

 

  31-∆εκ-10   31-∆εκ-09 
   

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  3.796  6.294 

 Πωλήσεις προς θυγατρικές  20  28 

 Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη   3.776  6.266 

 Πωλήσεις προς κοινοπραξίες  -  - 

      

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  1.332  6.294 

 Αγορές από θυγατρικές  720  5.042 

 Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη  612  1.252 

 Αγορές από κοινοπραξίες  -  - 
      

γ)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης  

 25  279 
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δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις)  17.199  24.354 

 Απαιτήσεις από θυγατρικές  2.296  1.478 

 Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη  3.636  5.727 

 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες  11.267  17.149 

      

ε) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις)  11.449  19.018 

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές  556  137 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη  1.863  6.579 

 Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες  9.030  12.302 

      

     

στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

 208  26 

 
  

ζ) ∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη  

Εταιρικά στοιχεία   
Εταιρικά 
στοιχεία 

31-∆εκ-10   31-∆εκ-09 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου         700           800   
Αποπληρωµές κατά την διάρκεια της χρήσης 

-          700   -          100   
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου             -              700   

 

28 Λοιπές σηµειώσεις 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

2. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2010 ανέρχεται σε 58 άτοµα και 31.12.2009 σε 244.  

 
 

29     Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

• Στις 28.02.2011 το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, µη 
εµπραγµάτως εξασφαλισµένου, ύψους εννιά εκατοµµυρίων (9.000.000) ευρώ, µε την εγγύηση της 
εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», µε ηµεροµηνία λήξεως την 30.11.2011, εξαµηνιαία περίοδο 
εκτοκισµού από την ALPHA BANK. Σηµειώνεται ότι το το δάνειο αυτό αντικατέστησε  
προηγούµενο δάνειο ύψους 9.000.000€, το οποίο αποπληρώθηκε 18.03.2011. 

• Με την από 29 Μαρτίου 2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ξεκίνησαν οι 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Εταιρείας και των ανωνύµων εταιρειών «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και «ΕΦΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» µε σκοπό τη διάσπαση της Εταιρείας και την απορρόφηση της από τις δυο 
ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920, και Ν. 2166/1993. Ο 
Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρείας έχει ορισθεί αυτός της 31ης Μαρτίου 2011 
(σηµείωση 2.1).   
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Κηφισιά, 30 Μαρτίου 2011 
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