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 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (η 
“Εταιρεία”) που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2008 και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών 
πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον  
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του 
ελέγχου µας µε σκοπό την  απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη  ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες 
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου  ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους.  Για την εκτίµηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην  κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά όχι για την έκφραση γνώµης επί της  αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, τη χρηµατοοικονοµική 
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

 
 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων 

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

 

 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009 

 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς    Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία        

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                           

Λεωφ Κηφισίας 268      

152 32  Χαλάνδρι        Μάριος Ψάλτης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113       Αρ Μ ΣΟΕΛ 38081 
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Ισολογισµός  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώµατα πάγια 5 19.692 24.306 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 14 27 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  7 4717 2.950 

Επενδύσεις σε συγγενείς 8 27 1.827 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 9 2.228 2.182 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση µακροπρόθεσµα 10                 -     31 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18 751 1.931 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 959                 -     

  28.388 33.254 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέµατα 11 1.064 2.257 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 61.969 62.753 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 11.115 12.159 

  74.147 77.169 

Σύνολο ενεργητικού  102.536 110.423 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 14 60.489 60.489 

Λοιπά αποθεµατικά 15 4.415 3.227 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον  -13.288 -10.727 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  51.616 52.989 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 19 1.348 1.691 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17 9                 -     

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 20 120                 -     

  1.477 1.691 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 47.551 55.037 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)                  -     28 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 16 1.892 678 

  49.443 55.743 

Σύνολο υποχρεώσεων  50.920 57.434 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  102.536 110.423 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση 

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-08 

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-07 

Πωλήσεις   129.996 2.591 

Κόστος πωληθέντων  21 -127.701 -3.121 

Μεικτό κέρδος   2.295 -530 
Έξοδα διοίκησης  21 -3.919 -153 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)  22 -1.154 -18 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   -2.778 -701 
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις                -     11 
Κέρδη  από κοινοπραξίες   1.697 206 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 23  -76 -3 

Κέρδη προ φόρων   -1.157 -487 

Φόρος εισοδήµατος  25 -1.404 79 

   
Ζηµιές  χρήσης   -2.561 -408 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουάριος 2007 111                       -     -28 83 
Επίπτωση εξαγορών               -     3.227 -10.291 -7064 

Ζηµιές χρήσης              -                           -     -408 -408 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού αποτελέσµατος χρήσης - 3.227 -10.699 -7.472 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 60.378                       -                          -     60.378 

31 ∆εκέµβριος 2007 60.489 3.227 -10.727 52.989 

     
1 Ιανουάριος 2008 60.489 3.227 -10.727 52.989 
Συναλλαγµατικές διαφορές              -     1.188                      -     1.188 

Ζηµιές χρήσης              -                           -     -2.561 -2.561 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού αποτελέσµατος χρήσης              -     1.188 -2.561 -1.373 
     

31 ∆εκέµβριος 2008 60.489 4.415 -13.288 51.616 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 εως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-08 

12µήνες  
έως την  

31-∆εκ-07 

 Σηµειώσεις   
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26 -1.622            -     

Καταβληθέντες τόκοι  -153 -15 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  -104            -     

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  -1.879 -15 

    

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Ταµειακά διαθέσιµα από εξαγορά εταιρείας             -     12.158 
Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων  -2.127            -     

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5 -165            -     

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  1.537 3 

Τόκοι εισπραχθέντες  175 12 

Εισπραξη απο δανεια χορηγηθεντα σε συνδεδεµενα µερη  200            -     

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   -380 12.173 

    

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  1.215            -     

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  1.215            -     

    

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  -1.044 12.158 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  12.159 1 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  11.115 12.159 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 38 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 Εταιρία µε απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 10/12/2007 αύξησε το µετοχικό κεφάλαιό της κατά 
60.378.000,00€ α) λόγω αναδοχής της αποσχίσεως  του κατασκευαστικού κλάδου της τελευταίας κατά το ποσό 
της καθαρής λογιστικής θέσης ,ύψους 60.377.609,68€ και β) δια καταβολής µετρητών ύψους 390,32€ προς τον 
σκοπό στρογγυλοποίησης του αριθµού των µετοχών. Σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.489.000,00€ 
διαιρούµενο σε 2.016.300 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30€ εκάστη. 

Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 49833/01ΑΤ/Β/01/342 και 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. 

Με την αναδοχή του κατασκευαστικού κλάδου  η Εταιρία απέκτησε το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο από το 
Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και σήµερα είναι κάτοχος πτυχίου 7ης τάξης για τα οικοδοµικά, υδραυλικά, 
ηλεκτροµηχανολογικά, λιµενικά, βιοµηχανικά - ενεργειακά και έργα οδοποιίας, σύµφωνα µε τη νέα διαβάθµιση 
του Μ.Ε.Ε.Π. κατά τον Ν. 2940/2001 για τα πτυχία εργοληπτικών εταιρειών. 

 Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας στις 31/12/2008, είναι η ακόλουθη: 

Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή, Πρόεδρος, Γενικός ∆/ντης 

Κων/νος Σαραντόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος 

∆ηµήτριος Γιόκαρης του Αγγελή,  Μέλος 
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Γεώργιος Συριανός του Εµµανουήλ,  Μέλος 

Παπανικολάου Ιωάννης του Λεωνίδα,  µέλος-Τεχνικός ∆/ντης  

Ελευθέριος Γιόκαρης του ∆ηµητρίου, Μέλος 

Mαύρος Σπυρίδων του ∆ηµητρίου,  Μέλος 

Η Εταιρία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, την 31/12/2008, 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 3 Απριλίου 
2009 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου: www.ellaktor.com. 

 

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 εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση, τα οποία έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

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

 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

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

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

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

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

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

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

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

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

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να 
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. H Εταιρεία  θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

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

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

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

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την 
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους 
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την 
οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Εφόσον η Εταιρεία δεν 
έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

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

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

Η διερµηνεία διασαφηνίζει το χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας 
όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια» σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 
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∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

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

  

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

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 
2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

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

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

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

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

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

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

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

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

• Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για 
να είναι συνεπές. 
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Η Εταιρεία  θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

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

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

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

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

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

 

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 
ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου 
και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

(γ) Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 
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Τα λειτουργικά αποτελέσµατα και η καθαρή θέση όλων των υποκαταστηµάτων της Εταιρείας (εκτός από εκείνες 
που δραστηριοποιούνται σε υπέρ-πληθωριστικές οικονοµίες), των οποίων το λειτουργικό νόµισµα είναι 
διαφορετικό από το νόµισµα αναφοράς της Εταιρείας, µετατρέπονται στο νόµισµα αναφοράς ως ακολούθως: 

• Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µετατρέπονται σύµφωνα µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 

• Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της κάθε εταιρίας µετατρέπονται σύµφωνα µε τη 
µέση ισοτιµία που διαµορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 
ισολογισµού. 

• Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται σε ξεχωριστό 
λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων. 

 

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. 

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. 
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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 περιουσιακών στοιχείων 

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 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

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

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

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

(β) ∆άνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

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

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  Περιλαµβάνονται στα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
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Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ηµεροµηνία που η Εταιρεία  δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον 
αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους 
µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία  έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 
ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

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

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

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

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

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

 

2.9 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.  
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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.   

 

2.13 ∆άνεια 

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

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

 

2.14 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

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

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

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους νέους φορολογικούς συντελεστές που απορρέουν από 
τον Ν.3697/25.09.2008 άρθρο 19, παρ. 1 για τις Ανώνυµες Εταιρείες και τον Ν. 3697/25.09.2008 άρθρο 15 για τις 
Κοινοπραξίες. 

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

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

 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

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

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

 

2.16 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 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. 
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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 του ισολογισµού σε σχέση µε τα συνολικά εκτιµώµενα 
έξοδα για κάθε συµβόλαιο.  Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό 
έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

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

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

 

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. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία  δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Εκτός αυτού, 
σηµαντικό µέρος των εσόδων της Εταιρείας  προέρχεται από έργα που εκτελούνται για λογαριασµό του 
ελληνικού δηµοσίου.  

∆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. 
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(δ) Κίνδυνος Επιτοκίου 

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 τις 
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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας  παρακολουθεί συστηµατικά και σε συνεχή 
βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση 
των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί. Η Εταιρεία  ενδέχεται να συνάπτει συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων, στο πλαίσιο αντιστάθµισης του σχετικού 
κινδύνου.  

Η Εταιρεία  παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 
χρηµατοδοτικών αναγκών της. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ 
κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση. 

(ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού όπως η Ρουµανία και το Καµερούν. Στα πλαίσια του 
ανοίγµατος αυτού σε χώρες που έχουν διαφορετικό νόµισµα από το ευρώ όπως το LEI  Ρουµανίας, CFA Fr 
Καµερούν ενδέχεται να προκύψουν συναλλαγµατικοί κίνδυνοι από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα 
και καθαρές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εξωτερικού.  

 

 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 κερδών προ φόρων της χρήσης του 2008, κρατώντας όλες τις άλλες 
µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 4.711 (2007: ευρώ 1.695). Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στα 
προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική 
επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

 

3.2 ∆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).  

Ο Καθαρός ∆ανεισµός της Εταιρείας  στις 31.12.2008 και στις 31.12.2007 παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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  31-∆εκ.-08  31-∆εκ.-07 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός (Σηµ.16) 1.892  678 

Σύνολο δανείων 1.892  678 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ.13) 11.115  12.159 

Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα -9.223  -11.481 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Εταιρείας 51.616  52.989 

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης -17,87%  -21,67% 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.2008 καθώς και την 31.12.2007 για την Εταιρεία  είναι αρνητικός 
και δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία λόγω του ότι τα ταµειακά διαθέσιµα είναι µεγαλύτερα από τον δανεισµό.  

 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

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

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

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

(i) Αναγνώριση εσόδου από κατασκευαστικά συµβόλαια βάσει εκτίµησης του σταδίου ολοκλήρωσης των 
έργων.  

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

 
(ii)  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. 
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5  Ενσώµατα πάγια    

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµείωση 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος        
1 Ιανουάριος 2007  82                  -                      -                        -                       -     82 
Εξαγορά / απορρόφηση εταιρείας  11.175 9.719 37.455 3.462 762 62.573 

Πωλήσεις / διαγραφές  -82                  -                      -                        -                       -     -82 

31 ∆εκέµβριος 2007  11.175 9.719 37.455 3.462 762 62.573 

        
Συσσωρευµένες αποσβέσεις        
1 Ιανουάριος 2007        
Εξαγορά / απορρόφηση εταιρείας  -769 -8.113 -26.411 -2.913                   -     -38.206 

Αποσβέσεις περιόδου 21 -3 -7 -47 -4                   -     -61 

31 ∆εκέµβριος 2007  -772 -8.120 -26.458 -2.917 0 -38.267 

        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2007  10.403 1.599 10.997 545 762 24.306 

        

Κόστος        
1 Ιανουάριος 2008  11.175 9.719 37.455 3.462 762 62.573 
Συναλλαγµατικές διαφορές  -41 -36 -115 -3 -15 -210 
Προσθήκες εκτός από leasing  3 11 115 35                   -     164 

Πωλήσεις / διαγραφές               -     -741 -1.649 -3 -534 -2.927 

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό 
εκτέλεση  649                  -     -449 13 -213              -     

31 ∆εκέµβριος 2008  11.786 8.953 35.357 3.504 0 59.600 

        
Συσσωρευµένες αποσβέσεις        
1 Ιανουάριος 2008  -772 -8.120 -26.458 -2.917                   -     -38.267 
Συναλλαγµατικές διαφορές  8 1 105 1                   -     115 
Αποσβέσεις περιόδου 21 -237 -410 -3.109 -214                   -     -3.970 

Πωλήσεις / διαγραφές               -     713 1.498 3                   -     2.214 

31 ∆εκέµβριος 2008  -1.001 -7.816 -27.964 -3.127 0 -39.908 

        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2008  10.785 1.137 7.393 377                   -     19.692 

 

∆εν υφίστανται ζηµίες αποµείωσης στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2008 και 2007. 

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

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Λογισµικό Σύνολο 
   
Κόστος    
1 Ιανουαρίου 2007              -                  -     

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας 1.273 1.273 

31 ∆εκεµβρίου 2007 1.273 1.273 

   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
1 Ιανουαρίου 2007              -                  -     

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας -1.246 -1.246 

31 ∆εκεµβρίου 2007 -1.246 -1.246 

   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 27 27 

   
Κόστος    

1 Ιανουαρίου 2008 1.273 1.273 

31 ∆εκεµβρίου 2008 1.273 1.273 

   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
1 Ιανουαρίου 2008 -1.246 -1.246 

Αποσβέσεις χρήσης -13 -13 

31 ∆εκεµβρίου 2008 -1.259 -1.259 

   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 14 14 

 

 

7 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Στην αρχή της χρήσης 2.950                       -     

Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας                    -     2.674 

Προσθήκες-Αύξηση κόστους συµµετοχής 1.767 276 

Στο τέλος της χρήσης 4.717 2.950 

 

 
Στις «Προσθήκες», της χρήσεως 2008, το ποσό των € 1.767 χιλ. αφορά αύξηση κόστους συµµετοχής στην 
εταιρεία ΛΑΜ∆ΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 547 χιλ., στην Λ.Μ.Ν ΑΤΕΕ 1.218 χιλ. και στην ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 χιλ. ευρω. 
 
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. 

 

 

 



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

Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008 

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

  
 

(28) / (38) 

8 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Στην αρχή της χρήσης 1.827                       -     
Εξαγορά / απορρόφηση εταιρίας                    -     1.827 

Προσθήκες  300                       -     

Πωλήσεις/ διαγραφές -2.100                       -     

Στο τέλος της χρήσης 27 1.827 

   
 
Στις προσθήκες της χρήσης 2008 το ποσό των 300 χιλ.ευρώ αφορά αύξηση κόστους συµµ.στην εταιρεία 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ και στις πωλήσεις το ποσό των 2.100 χιλ.ευρώ προκύπτουν από την πώληση της. 

 

 

9 Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Στην αρχή της χρήσης 2.182 - 
Απόκτηση συγγενούς µέσω εξαγοράς/απορρόφησης θυγατρικής - 2.211 

Προσθήκες νέες 60 - 

(Πωλήσεις) - -29 

(Αποµείωση) -14 - 

Στο τέλος της χρήσης 2.228 2.182 

 

 

10 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Στην αρχή της χρήσης 31 - 
Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής - 31 

(Πωλήσεις) -31 - 

Στο τέλος της χρήσης              -     31 

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

 

Μη εισηγµένοι τίτλοι: 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Μετοχές – Ελλάδα - 31 

 - 31 

Τα προαναφερόµενα ποσά αναφέρονται αποκλειστικά και µόνο σε Ευρώ. 
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11 Αποθέµατα 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
   

Α' ύλες 1.064 2.257 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 1.064 2.257 

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν χρειάστηκε να  υπολογιστούν ζηµιές αποµείωσης επί των αποθεµάτων. 

12 Απαιτήσεις 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Πελάτες  7.505 11.920 

Παρακρατηµένες εγγυήσεις  3.722 3.010 

Σύνολο Πελατών 11.227 14.930 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.28) 2.538 296 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -53 -38 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 13.712 15.188 
   
Προκαταβολές 3.899 2.281 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 12.220 5.807 
Απαιτήσεις από ΚΞ 16.241 19.909 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.28) 800 1.000 

Λοιπές Απαιτήσεις 14.722 18.559 

Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.28) 1.334 9 

Σύνολο 62.928 62.753 

   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 959               -     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 61.969 62.753 

 62.928 62.753 

 

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

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού χιλ. ευρώ 14.722  περιλαµβάνει ποσό χιλ.ευρώ 6.546 
προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους φόρους και χρεωστικό ΦΠΑ», ποσό χιλ.ευρώ 269  από «Επιταγές 
εισπρακτέες»,   ποσό χιλ. ευρώ 2.359 από «Λοιπούς χρεώστες», ποσό χιλ.ευρώ 1.315 από «Έξοδα επόµενων 
χρήσεων», ποσό χιλ. ευρώ 1.289 από «Έσοδα επόµενων χρήσεων», ποσό χιλ.ευρώ 2.136 από «Επισφαλείς και 
επίδικους Χρεώστες» και  ποσό χιλ.ευρώ 808 από «Προσωρινούς λογαριασµούς »..  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, απαιτήσεις από πελάτες ύψους χιλ.€ 11.277 (2007: χιλ.€14.930) για την εταιρεία 
θεωρούνται ληξιπρόθεσµα αλλά αναµένεται να εισπραχθούν οπότε δεν έχουν αποµειωθεί. 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 4.500 3.010 

Είναι σε καθυστέρηση:   

3  - 6 µήνες  1.724  -  

6 µήνες - 1 έτος  -  9.421 

1 - 2 έτη  5.003 2.499 

 11.227 14.930 
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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-08 31-∆εκ-07 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου  38 - 

Πρόβλεψη αποµείωσης 15 38 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  53 38 

 

13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 12 20 

Καταθέσεις όψεως 3.103 12.131 

Καταθέσεις προθεσµίας 8.000 8 

Σύνολο 11.115 12.159 

 

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).  

 

14 Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ εκτός του 
αριθµού µετοχών 

Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουάριος 2007 3.700 111 111 

Έκδοση νέων µετοχών  2.012.600 60.378 60.378 

31 ∆εκέµβριος 2007 2.016.300 60.489 60.489 

    

1 Ιανουάριος 2008 2.016.300 60.489 60.489 

31 ∆εκέµβριος 2008 2.016.300 60.489 60.489 

 

15 Λοιπά αποθεµατικά 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Ειδικά & έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
Συναλλαγµατικών 

∆ιαφορών Σύνολο 

1 Ιανουάριος 2007                         -     
                                        

-                  -     

Εξαγορα/Απορροφηση 
εταιρειας 3.227 

                                        
-     3.227 

31 ∆εκέµβριος 2007 3.227 0 3.227 

1 Ιανουάριος 2008 3.227 
                                        

-     3.227 

Συναλλαγµατικές διαφορές                         -     1.188 1.188 

31 ∆εκέµβριος 2008 3.227 1.188 4.415 
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16 ∆άνεια 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια   

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 1.870 75 

Τραπεζικός δανεισµός 14 603 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 8              -     

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.892 678 

 

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-08   

Σύνολο δανείων 1.892 1.892 

  1.892   1.892   

 

 

 

17 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Προµηθευτές 18.168 23.869 

Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.28) 3.952 97 

Υποχρεώσεις προς ΚΞ 5.390 9.160 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 3.613 6.162 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 4.642 9.796 
Λοιπές υποχρεώσεις 9.152 5.953 

Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.28) 2.643              -     

Σύνολο 47.560 55.037 

   

Μακροπρόθεσµες 9              -     

Βραχυπρόθεσµες 47.551 55.037 

Σύνολο 47.560 55.037 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού χιλ. ευρώ 9.152 περιλαµβάνει ποσό 32  από «Προκαταβολές 
Πελατών», ποσό 2.226  από «Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους», ποσό 4.534 από «Λοιπούς Πιστωτές», ποσό 653 
από «Επιταγές Μεταχρονολογηµένες» και ποσό 1.707  από «∆ικαιούχους αµοιβών από παροχή υπηρεσίας και 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες». 
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18 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-08 31-∆εκ-07 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:     

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 751   1.931   

  751   1.931   

     

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η 
παρακάτω: 

   

     

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.931   -   

(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 25) -1.180   80   

Εξαγορά / απορρόφηση Εταιρείας - 1.851 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 751   1.931   

Ο αναβαλλόµενος φόρος της χρήσης 2008 έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε τους νέους φορολογικούς συντελεστές 
που απορρέουν από τον Ν.3697/25.09.2008 άρθρο 19, παρ. 1 για τις Ανώνυµες Εταιρείες.  

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 2007 -   -   

Εξαγορά / απορρόφηση Εταιρείας 1.452   1.452   

   

31 ∆εκεµβρίου 2007 1.452   1.452   

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:  

Ποσά σε Ευρώ Κατασκευαστικά Συµβόλαια Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 1.452   1.452   

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 1.481   1.481   

31 ∆εκεµβρίου 2008 2.933   2.933   

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 -   -   -   -   

(Χρέωση) / πίστωση στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

- 80 - 80 

Εξαγορά / απορρόφηση 
Εταιρείας 

3 2.877 423 3.303 

31 ∆εκεµβρίου 2007 3   2.957   423   3.383   
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 3   2.957   423   3.383   

(Χρέωση) / πίστωση στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

83   371   -153   301   

31 ∆εκεµβρίου 2008 86   3.328   270   3.684   

 

19 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:   

Συνταξιοδοτικές παροχές 1.348 1.691 

Σύνολο 1.348 1.691 

   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ. 24):   

Συνταξιοδοτικές παροχές 1.415 74 

Σύνολο 1.415 74 

   
Συνταξιοδοτικές παροχές   

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα 
παρακάτω:   
   
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων - 1.466 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος - - 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 1.038    

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 310 225 

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας - - 

 1.348 1.691 

Υποχρέωση στον ισολογισµό 1.348 1.691 

   

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

   
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 304 26 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 69 3 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην 
περίοδο -12 - 

Ζηµιές από περικοπές 1.054 45 

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους 
(Σηµ. 31) 1.415 74 

   

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:   

   
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Yπόλοιπο έναρξης 1.691 - 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής - 168 
Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις -1.758 -259 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 1.415 1782 

Υπόλοιπο τέλους 1.348 1.691 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν 
για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:   

   
 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,50% 4,70% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4% 3% 

 

 

20 Προβλέψεις 

Ποσά σε  χιλ.Ευρώ 
Πρόβλεψη 
Φόρου Σύνολο 

   

1 Ιανουάριος 2007 - - 

31 ∆εκέµβριος 2007 - - 

   
1 Ιανουάριος 2008 - - 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης 120 120 

31 ∆εκέµβριος 2008 120 120 

Το σύνολο της πρόβλεψης είναι καταχωρηµένη στις Λοιπές Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες  

21 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 31-∆εκ-07 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµειώσεις 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 
Παροχές σε εργαζοµένους 24 447 94 541 

Αναλώσεις Αποθεµάτων  1.588   1.588 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 58 3 61 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων  19 2 21 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  40   40 

Αµοιβές τρίτων   329   329 

Λοιπά  640 54 694 

Σύνολο  3.121 153 3.274 

     

 31-∆εκ-08 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Σηµειώσεις 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 24 27.989 1.211 29.200 

Αναλώσεις Αποθεµάτων  46.558 17 46.575 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 3.766 204 3.970 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 - 13 13 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων  2.453 95 2.548 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  2.685 208 2.893 

Αµοιβές τρίτων   35.828  35.828 

Λοιπά  8.422 2.171 10.593 

Σύνολο  127.701 3.919 131.620 
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22 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 824 3 

Αποµείωση ΚΞ -14 - 

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 28 25 
Έκτακτα ανόργανα (έξοδα) -1.447 -48 

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 44 - 

(Έξοδα) προηγουµένων χρήσεων -716 -7 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 127 9 

Σύνολο -1.154 -18 

 

23 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) – καθαρά 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Έξοδα τόκων   

 -Τραπεζικά δάνεια -153 -15 

Έσοδα τόκων   

 - Έσοδα τόκων 174 12 

Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων 21 -3 

   
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   
 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών -80              -     

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών -17              -     

 -97              -     

     

Σύνολο -76 -3 

24 Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 20.164 323 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 7.086 114 

Kόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών(Σηµ. 19) 1.415 74 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 535 30 

Σύνολο 29.200 541 

25 Φόρος εισοδήµατος 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Φόρος χρήσης  224 1 

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 18) 1.180 -80 

Σύνολο 1404 -79 

 

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: 
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Ποσά σε Ευρώ   31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων   -1.157   -487 

Συντελεστής φορολογίας:   25% 25% 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 

  -289   -122 

      

Αναµορφώσεις      

Έσοδα συµµετοχών και κοινοπραξιών  -349 - 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  2.634 12 

Επιπλέον έσοδα που φορολογούνται  - 31 

Λοιποί φόροι (π.χ. συµπληρωµατικός φόρος ενοικίων)  19 - 

Πρόβλεψη φόρου  120   - 

Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων  -685 - 

∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόµενης φορολογίας   -46   - 

Φόροι   1.404  -79 

26 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

   
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   
Ζηµιές χρήσης προ φόρων -1.157 -487 

Προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 3.983 61 

Αποµειώσεις 14 - 
Έξοδα τόκων 153 15 

Έσοδα τόκων -174 -12 

Συναλλαγµατικές διαφορές 1.313                        -     

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων -824 -3 

 3.308 -426 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 3.474                        -     

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -584 426 

Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -7.820                        -     

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες -1.622                        -     

 

27 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 

α) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι  η χρήση 2008 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για την χρήση  δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια 
υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις 
φορολογικές αρχές  

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

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

 

28 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-08   31-∆εκ-07 
      

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  1.888  14 

 Πωλήσεις προς θυγατρικές  32  10 

 Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη   1.856  4 

 Πωλήσεις προς κοινοπραξίες  -  - 

      

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  8.741  17 

 Αγορές από θυγατρικές  5.210   

 Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη  3.531  17 

 Αγορές από κοινοπραξίες  -  - 
      

γ)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης  

 709  442 

      

      
δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις)  20.113  20.212 

 Απαιτήσεις από θυγατρικές  1.427   

 Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη  2.445  303 

 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες  16.241  19.909 

      

ε) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις)  11.985  9.680 

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές  731   

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη  5.864  520 

 Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες  5.390  9.160 

      

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης 

 6  44 

      

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

 32  49 

      
      

η) ∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη     

   Εταιρικά στοιχεία     

   31-∆εκ-08   31-∆εκ-07 

 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου          1.000            1.000   

 

Αποπληρωµές κατά την διάρκεια της χρήσης 

 -          200                     -   

 Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου              800            1.000   



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

Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008 

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

  
 

(38) / (38) 

 

29 Λοιπές σηµειώσεις 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

2. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2008 ανέρχεται σε 487 άτοµα και 31.12.2007 σε 717.  

 

30 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

 
Στις 30.03.2009 αποφασίσθηκε από το ∆.Σ. η έναρξη διεργασιών απορρόφησής της από 
εταιρεία του οµίλου. 
Η εταιρεία µετά την 31-12-2008 υπέγραψε δύο (2) νέες υπεργολαβικλές συµβάσεις: 
-την 05/02/2009 υπεγράφει η σύµβαση εργολαβίας µετά της ανωνύµου εταιρείας Οργανισµός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, για την << διαµόρφωση χώρων φυσικής συνεγκατάστασης 
τηλεπικοινωνιακών παροχών (β’ φάση)>> δαπάνης 5.930 χιλ.ευρώ και 
- την 11/03/2009 υπεγράφει η σύµβαση εργολαβίας µε τη εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ για 
την <<κατασκευή ηµικόµβου Ελευθεροχωρίου (1.1.6) δαπάνης 955 χιλ.ευρώ. 

 
 

Κηφισιά, 3 Απριλίου 2009 
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