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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
 

    

 
Σηµ. 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

 
 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώµατα πάγια 5 4.110.124 4.788.169 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 1.246.981 1.246.981 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  7 2.701.000 2.701.000 

Επενδύσεις σε συγγενείς  8 1.515.147 15.147 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 9 455.215 459.465 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση µακροπρόθεσµα 11 5.722 5.722 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 19 389.932 73.122 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 13 28.360 27.426 

 
 

10.452.481 9.317.032 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

  
Αποθέµατα 12 221.620 209.283 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 30.695.357 29.114.431 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 7.822.035 8.986.594 

 38.739.012 38.310.307 

Σύνολο ενεργητικού 

 

49.191.492 47.627.340 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 
 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

 

 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 15 9.692.893 9.692.893 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 15 3.126.843 3.126.843 

Λοιπά αποθεµατικά 16 9.710.380 9.710.380 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 
 

3.913.054 2.326.316 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  26.443.170 24.856.432 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 
 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
 

 
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 20 144.384 108.353 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 18 16.000 - 

  
160.384 108.353 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 20.212.617 19.242.410 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 17 2.375.322 3.420.145 

  
22.587.939 22.662.555 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

22.748.323 22.770.908 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  49.191.492 47.627.340 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

 
 

 

 
Σηµ. 1-Ιαν έως 31-∆εκ-12 1-Ιαν έως 31-∆εκ-11 

Πωλήσεις  20.542.479 16.670.814 

Κόστος πωληθέντων 21 (18.543.071) (22.657.446) 

Μεικτό κέρδος  1.999.408 (5.986.632) 

Έξοδα διάθεσης 21 (67.178) (73.834) 

Έξοδα διοίκησης 21 (798.300) (920.405) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 22 211.053 (505.696) 

Κέρδη / (Ζηµίες) από κοινοπραξίες 
 

511.360 (220.857) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  1.856.343 (7.707.425) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 23 (107.124) (111.061) 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  1.749.219 (7.818.486) 

Φόρος εισοδήµατος 25 (162.482) 1.012.333 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµίες) χρήσης  1.586.738 (6.806.152) 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

 

Ποσά σε Ευρώ.  
 

 
 

 

 
1-Ιαν έως         
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως         
31-∆εκ-11 

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης 1.586.738 (6.806.152) 

 
 

 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (καθαρά µετά από φόρους) - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης 1.586.738 (6.806.152) 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1-Ιαν-11 9.692.893 3.126.843 9.710.380 9.132.469 31.662.584 

Καθαρές  Ζηµίες χρήσης - - - (6.806.152) (6.806.152) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα      
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) 
χρήσης  - - - (6.806.152) (6.806.152) 

31-∆εκ-11 9.692.893 3.126.843 9.710.380 2.326.316 24.856.432 

      
1-Ιαν-12 9.692.893 3.126.843 9.710.380 2.326.316 24.856.432 

Καθαρά Κέρδη  χρήσης - - - 1.586.738 1.586.738 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα      

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα  χρήσης  - - - 1.586.738 1.586.738 

31-∆εκ-12 9.692.893 3.126.843 9.710.380 3.913.054 26.443.170 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 
Ποσά σε Ευρώ.  

Σηµ. 
01.01.2012 - 
31.12.2012 

01.01.2011 - 
31.12.2011 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες  

Κέρδη προ φόρων 1.749.219 (7.818.486) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:  
 

Αποσβέσεις 5 716.327 688.572 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (185.096) (168.528) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23 241.919 255.962 

Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές - 921.733 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 
 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (12.337) (7.718) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.439.684) 10.421.133 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 510.371 (758.308) 

Μείον:   
 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (255.050) (273.478) 

(Καταβεβληµένοι) / Εισπραχθέντες φόροι (621.467) (812.655) 

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 704.201 2.448.229 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
 

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (970.750) (407) 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων  (275.082) (39.491) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων  287.100 512.643 

Τόκοι εισπραχθέντες 23 134.795 144.901 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (823.936) 617.646 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
 

Εξοφλήσεις δανείων (1.044.824) - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.044.824) - 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης 
(α)+(β)+(γ) 

(1.164.559) 3.065.876 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 8.986.594 5.920.718 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 7.822.035 8.986.594 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως στους κλάδους των κατασκευών, των αναπλάσεων, των έργων πρασίνου 
και των λιµενικών έργων.  

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας µε ποσοστό 100% και η οποία περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισιά.  

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2013 και 
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετοχών. Είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου 
της Εταιρείας: www.ellaktor.com. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  

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.   

2.1.1 Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και 
τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσµα της 
οικονοµικής κρίσης, έχει δηµιουργηθεί σηµαντική οικονοµική αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα 
σε σχέση µε την Ελληνική οικονοµία. Μετά από προσεκτική εξέταση, και για τους λόγους που εξηγούνται στην 
∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου (σηµείωση 3), η Εταιρεία θεωρεί ότι: (α) η προετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων στη βάση της συνεχούς δραστηριότητας δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία 
και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται ορθά σε σχέση µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η 
Εταιρεία και (γ) έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα λειτουργίας και δράσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που 
ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

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 
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εταρείας 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 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων  

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 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την 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 2015. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

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».  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 
χρηµατοοικονοµικά. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων 
υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι 
µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της 
έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να 
αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει 
εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
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∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

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

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των 
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 
µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που 
σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση 
της οικονοµικής οντότητας. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις 
για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης. 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 
πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από 
το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως 
ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν 
χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 
τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 
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2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας  παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό 
νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης. 
 

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 στα δάνεια. Το 
µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 
µίσθωσής τους. 

(β) Εταιρεία ως εκµισθωτής 

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

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

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

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

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

- Κτίρια 20- 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.   
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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 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

(α) Υπεραξία 

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

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

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

Η αρνητική υπεραξία διαγράφεται στα αποτελέσµατα. 

 (β) Λογισµικό 

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

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. Ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη 
αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την 
εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες.) Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί 
αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  

2.8 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

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.  

(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. 
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(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 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 Ισολογισµού. 

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 τις 
άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες των στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µέσω των 
αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων 
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την 
περίοδο που προκύπτουν. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις 
λήγει ή µεταβιβάζεται και 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 από τις µεταβολές εύλογης αξίας καταχωρούνται στα Λοιπά Συνολικά 
Έσοδα µέχρις ότου τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν 
χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που 
έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα 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 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

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

2.8.4 Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

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. Αντιλογισµοί αποµειώσεων χρεογράφων 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εφόσον η αύξηση στην εύλογη αξία των στοιχείων αυτών 
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µπορεί αντικειµενικά να συσχετιστεί µε κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα µεταγενέστερα της αναγνώρισης 
της ζηµίας αποµείωσης στην κατάσταση 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. 

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση, αναταξινοµούνται ως 
αποθέµατα, στην λογιστική αξία, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Στο εξής, θα επιµετρώνται στην χαµηλότερη 
αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.  

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.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

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

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. 

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

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

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

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

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

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 του ισολογισµού 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. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, όταν είναι σηµαντική η επίδραση της διαχρονικής αξίας 
του χρήµατος, µε τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη 
διαχρονική αξία του χρήµατος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται προεξόφληση των 
προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως 
χρηµατοοικονοµικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης 
αντιστρέφονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.17 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τεχνικά έργα, παροχή υπηρεσιών και λειτουργικές µισθώσεις  . 

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 τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της µίσθωσης.  Όταν η Εταιρεία  παρέχει κίνητρα στους πελάτες της, το κόστος αυτών των κινήτρων 
αναγνωρίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου από την µίσθωση. 

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. 

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

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

2.18 Συµβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

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

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

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

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. 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 
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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 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί 
κατά την άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί 
κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν 
όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

2.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

2.22 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

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

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, µεταβολές σε τιµές αγοράς ακινήτων, πρώτων υλών όπως 
σίδηρος, τσιµέντο κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας 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, οδηγιών, κατευθύνσεων και  
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο 
καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία . 
Ενδεικτικά, η Εταιρεία  εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των 
κατασκευών και τις αγορές πρώτων υλών, καθώς και σε κινδύνους που σχετίζονται µε την εκτέλεση έργων σε 
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κοινοπρακτικά σχήµατα. 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) Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα 

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

          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. 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. 

Τα  δάνεια της Εταιρείας είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια και σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου 
προέρχεται κυρίως από µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες 
µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. 

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, η έγκριση των πιστωτικών ορίων είναι αποτέλεσµα µιας πιο 
αυστηρής διαδικασίας που εµπλέκει όλα τα επίπεδα της ανώτερης διοίκησης. Η Εταιρεία παρακολουθεί 
επισταµένα τα υπόλοιπα των χρεωστών της και σε απαιτήσεις όπου εντοπίζεται πιστωτικός κίνδυνος, γίνεται 
αξιολόγηση σύµφωνα µε τις καθιερωµένες πολιτικές και διαδικασίες και διενεργείται η κατάλληλη πρόβλεψη για 
αποµείωση.  

∆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 διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο 
εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στον ακόλουθο 
πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31 
∆εκεµβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα: 

 

 

 

 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
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Ποσά σε Ευρώ. 31 ∆εκέµβριος 2012 
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  Εντός 1 έτους Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  13.752.974 13.752.974 

∆άνεια 2.530.597 2.530.597 

  
Ποσά σε Ευρώ. 31 ∆εκέµβριος 2011 

ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  Εντός 1 έτους Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  14.790.789 14.790.789 

∆άνεια 3.660.376 3.660.376 

 

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 
Πελατών, 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 είκοσι πέντε µονάδες βάσης (αύξηση/ µείωση 0.25%) θα είχε 
ως αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2012, κρατώντας όλες τις άλλες 
µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 5.938 (2011: ευρώ 8.550). 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 31.12.2012 παρουσιάζεται  αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  
 

 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 2.375.322 3.420.145 

Σύνολο δανείων 2.375.322 3.420.145 
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  7.822.035 8.986.593 

Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα (5.446.712) (5.566.449) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 26.443.170 24.856.432 

Σύνολο Κεφαλαίων 20.996.457 19.289.983 

Ο υπολογισµός του δείκτη κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.2012 για την Εταιρεία δεν έχει εφαρµογή καθώς η 
εταιρεία διαθέτει καθαρά διαθέσιµα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, 
συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).  

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους:  
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-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιµές  αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

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

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

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της 
Εταιρείας που αποτιµώνται στην εύλογη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011: 

 

Ποσά σε Ευρώ. 

31 ∆εκέµβριος 2012 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού   
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

5.722 5.722 

Ποσά σε Ευρώ. 

31 ∆εκέµβριος 2011 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού   
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

5.722 5.722 

 

Το σύνολο των Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθεσίµων προς πώληση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και 
την προηγούµενης χρήσης ταξινοµούνται σε Επίπεδο 3 και δεν υπήρξε οποιαδήποτε µεταβολή. 

 

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» 
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(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 για συµπληρωµατικές εργασίες 
και αναγνωρίζει έσοδο βάσει του σταδίου ολοκλήρωσης, εφόσον θεωρεί πιθανή την είσπραξη του εν 
λόγω ποσού. 

(β) Προβλέψεις  

 
1. (i)  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 
περιόδου. 

 
2. (ii)  Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 

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

 
 

(γ) 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. H Eταιρεία κάνει παραδοχές οι οποίες στηρίζονται κυρίως στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς 
κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

(δ) Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής και υπολειµµατικής αξίας περιουσιακών στοιχειών  

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειµµατικής αξίας των 
ενσώµατων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε µέσω 
απόκτησής τους είτε µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι θέµα κρίσης, που βασίζεται στην εµπειρία της Εταιρείας από όµοια 
περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου 
επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα και τις εκάστοτε 
συνθήκες της αγοράς. 

(ε) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην 
προεξοφληµένη παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων των υπαλλήλων που θα 
έχουν καταστεί δεδουλευµένες στο τέλος της χρήσης, µε βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές 
καθίστανται δεδουλευµένες από τους υπαλλήλους ισοµερώς κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους 
περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηµατοοικονοµικών και 
αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά µε τα επιτόκια 
προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των µισθών, τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας, τις 
ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω 
προβλέψεων, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας.  
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5  Ενσώµατα πάγια    
Ποσά σε Ευρώ. 

     

 
Οικόπεδα & 

Κτίρια 
Μεταφορικά 

µέσα  
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Σύνολο 

Κόστος      
1-Ιαν-11 3.727.041 2.446.942 6.799.276 282.960 13.256.219 

Προσθήκες εκτός από leasing - 31.297 8.194 - 39.491 

Πωλήσεις / διαγραφές (471.622) (12.112) (122.628) - (606.362) 

31-∆εκ-11 3.255.419 2.466.127 6.684.842 282.960 12.689.348 

      
1-Ιαν-12 3.255.419 2.466.127 6.684.842 282.960 12.689.348 

Προσθήκες εκτός από leasing - 236.227 22.900 15.955 275.082 

Πωλήσεις / διαγραφές - (8.865) (303.352) - (312.217) 

31-∆εκ-12 3.255.419 2.693.489 6.404.390 298.915 12.652.212 

      

      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις      
1-Ιαν-11 (835.549) (1.451.648) (4.770.006) (272.749) (7.329.952) 

Αποσβέσεις χρήσης (80.537) (209.358) (393.514) (5.163) (688.572) 

Πωλήσεις / διαγραφές - 12.112 105.234 - 117.345 

31-∆εκ-11 (916.086) (1.648.894) (5.058.287) (277.912) (7.901.179) 

      
1-Ιαν-12 (916.086) (1.648.894) (5.058.287) (277.912) (7.901.179) 

Αποσβέσεις χρήσης (80.537) (244.833) (373.888) (17.069) (716.327) 

Πωλήσεις / διαγραφές - (68.033) 143.451 - 75.418 

31-∆εκ-12 (996.624) (1.961.760) (5.288.724) (294.981) (8.542.088) 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκ. 2011 2.339.332 817.233 1.626.556 5.048 4.788.169 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκ. 2012 2.258.795 731.729 1.115.666 3.933 4.110.124 

 

 Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
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6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία    
 
Ποσά σε Ευρώ. 

   

 
Λογισµικό Υπεραξία  Σύνολο 

Κόστος 
   

1-Ιαν-11 262.026 1.246.981 1.509.006 

31-∆εκ-11 262.026 1.246.981 1.509.006 

    
1-Ιαν-12 262.026 1.246.981 1.509.006 

31-∆εκ-12 262.026 1.246.981 1.509.006 

    
Συσσωρευµένες αποσβέσεις    
1-Ιαν-11 (262.025) - (262.025) 

31-∆εκ-11 (262.025) - (262.025) 

    
1-Ιαν-12 (262.025) - (262.025) 

31-∆εκ-12 (262.025) - (262.025) 

    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 - 1.246.981 1.246.981 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 - 1.246.981 1.246.981 

 

 

7 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 
Ποσά σε Ευρώ.   

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Στην αρχή της χρήσης 2.701.000 2.500.000 

Προσθήκες- αύξηση κόστους συµ/χής - 201.000 

Στο τέλος της χρήσης 2.701.000 2.701.000 

 

  
 
 
 
 

Η Εταιρεία δεν συντάσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις επειδή ενοποιείται πλήρως από την µητρική της 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 27 (σηµείωση 1). 
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8 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ.  

 
 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

   
Στην αρχή της χρήσης 15.147 15.147 

Προσθήκες –αύξηση κόστους συµµετοχής 1.500.000 - 

Στο τέλος της χρήσης 1.515.147 15.147 

 
Η προσθήκη ποσό ευρώ 1.500.000 αφορά αύξηση του κόστους συµµετοχής στην συγγενή ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΑΕ. 
 
 
9 Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 
 
Ποσά σε Ευρώ. 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

   

Στην αρχή της χρήσης 459.465 459.057 

Προσθήκες - 500 

(Μειώσεις) (4.250) (93) 

Στο τέλος της χρήσης 455.215 459.465 

 

10 Συµµετοχές Εταιρείας 

 

Οι συµµετοχές της εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες είναι οι παρακάτω: 

     
Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

XΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΚΤΩΡ FM AE ΕΛΛΑ∆Α 65% 2010-2012 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50% 2010-2012 

3 ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100% 2010-2012 

     
     
Οι συµµετοχές της εταιρείας σε συγγενείς εταιρείες είναι οι παρακάτω: 

     
Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 23,38% 2010-2012 
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Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η εταιρεία και οι 
οποίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης από τη µητρική εταιρεία Άκτωρ ΑΤΕ.  

     
Α/Α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 
Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                           
(ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ) ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 50 2010-2012 

2 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ-ΑΛΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ 
(∆ΙΑΜ.ΕΛΕΥΘ.ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 18 2010-2012 

3 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ  ΑΕ                                            
(ΝΟΣ.ΛΑΜΙΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 85 2010-2012 

4 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΤΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ                                                    
(ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΕΛΛΑ∆Α 59,61 2010-2012 

5 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝ∆Ρ. (2005)  ΕΛΛΑ∆Α 65 2010-2012 

6 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΡΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 67 2010-2012 

7 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50 2009-2012 

8 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 30 2010-2012 

9 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 15 2010-2012 

10 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΕΡΓΟ ΑΕ -ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝ. ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50 2010-2012 

11 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α 90 2010-2012 

12 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΤΕ - ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ                                        
(ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 50 2010-2012 

13 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-TOMH-ΑΤΟΜΟ ΕΛΛΑ∆Α 49 2010-2012 

14 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ                                           
(ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50 2010-2012 

15 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50 2010-2012 

16 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ-ΑΚΤΩΡ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ) ΕΛΛΑ∆Α 70 2010-2012 

17 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟ ΑΕ- ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 15 2010-2012 

18 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 78,25 2007-2012 

19 Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ - ΗΛΕΚΤΩΡ" - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΛΛΑ∆Α 54,78 2008-2012 

20 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.– ΑΚΤΩΡ FM   ΕΛΛΑ∆Α 25 2010-2012 

21 Κ/ΞΙΑ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  ΕΛΛΑ∆Α 50 2009-2012 

22 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ FACILITY 
MANAGEMENT ΕΛΛΑ∆Α 25 2010-2012 

23 Κ/ΞΙΑ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - TOMH ABETE ΕΛΛΑ∆Α 20 2010-2012 

24 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50 2010-2012 

25 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΜΕΞΗΣ Λ. - ΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε                     
.(ΚΞ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΟΕ) ΕΛΛΑ∆Α 50 2010-2012 

26 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΠ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65 2011-2012 
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11 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

 
Ποσά σε Ευρώ.   

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Στην αρχή της χρήσης 5.722 5.722 

Στο τέλος της χρήσης 5.722 5.722 

   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 5.722 5.722 

 5.722 5.722 

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

 
Ποσά σε Ευρώ   

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Μη εισηγµένοι τίτλοι:   
Μετοχές – Ελλάδα 5.722 5.722 

 5.722 5.722 

12 Αποθέµατα 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Α' ύλες 221.620 209.283 

Σύνολο 221.620 209.283 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων της Εταιρείας τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούµενη χρήση, αφορά Α’ ύλες 
για τις οποίες δεν συνέτρεξαν λόγοι διενέργειας προβλέψεων. 

13 Απαιτήσεις 
Ποσά σε Ευρώ. 

  
 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Πελάτες (εκτός από παρακρατηµένες εγγυήσεις) 6.072.945 3.911.438 

Παρακρατηµένες εγγυήσεις (π.χ. κρατήσεις καλής εκτέλεσης) 740.606 568.237 

Σύνολο Πελατών 6.813.550 4.479.675 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 7.790.949 7.638.588 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (523.802) (523.802) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 14.080.698 11.594.462 

Προκαταβολές 
  

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 2.851.400 2.510.136 
Απαιτήσεις από ΚΞ 7.078.297 8.449.755 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 561.366 561.366 

Λοιπές Απαιτήσεις 4.059.132 4.567.627 

Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη 2.399.381 1.856.443 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης Λοιπών Απαιτήσεων (306.557) (397.932) 

Σύνολο 30.723.717 29.141.857 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 28.360 27.426 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 30.695.357 29.114.431 

 
30.723.717 29.141.857 
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Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις», της χρήσης του 2012 ποσού ευρώ 4.059.132 περιλαµβάνει ποσό 3.156.289 
από «Προκαταβολές σε Προµηθευτές /Πιστωτές και ΙΚΑ, προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους φόρους και 
χρεωστικό ΦΠΑ», 516.263 από «Επιταγές εισπρακτέες» , 157.575 από «Έξοδα εποµένων χρήσεων» και 229.005 
από «Λοιπούς χρεώστες»  

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις», της χρήσης του 2011 ποσού ευρώ 4.567.627 περιλαµβάνει ποσό 4.159.873 
από «Προκαταβολές σε Προµηθευτές /Πιστωτές και ΙΚΑ, προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους φόρους και 
χρεωστικό ΦΠΑ», 250.395 από «Επιταγές εισπρακτέες» , 58.527 από «Έξοδα εποµένων χρήσεων» και 98.832 
από «Λοιπούς χρεώστες» . 

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά σε  Ευρώ. 
 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 523.802 
Πρόβλεψη αποµείωσης - 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 523.802 

 Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Λοιπών Απαιτήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά σε  Ευρώ. 
 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 397.932 
∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στην χρήση (91.375)   

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 306.557 

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 5.567.713 3.975.445 

Είναι σε καθυστέρηση: 
  

3  - 6 µήνες  1.250.077 941.423 

6 µήνες - 1έτος  755.717 656.503 

1 - 2 έτη  1.762.632 1.383.472 

2 - 3 έτη  724.122 3.938.521 
Πάνω από 3 έτη  4.544.239 1.222.899 

 
14.604.499 12.118.263 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (523.802) (523.802) 

Καθαρές απαιτήσεις Πελατών 14.080.698 11.594.462 

Όλες οι απαιτήσεις είναι σε ευρώ. 

 

14 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

Ποσά σε Ευρώ. 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 8.627 1.157 

Καταθέσεις όψεως 7.813.407 8.985.437 

Σύνολο 7.822.035 8.986.593 
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Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την 
εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2012 και την 31.12.2011.  

 Πσοστό Καταθέσεων όψεως 

Rating Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος (S&P) 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

CCC 100,00% 95,05% 

NR - 4,95% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 

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

Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα είναι σε ευρώ.  

 

 
15 Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

    

 
Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο  

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο Σύνολο 

1-Ιαν-11 5.983.267 9.692.893 3.126.843 12.819.735 

31-∆εκ-11 5.983.267 9.692.893 3.126.843 12.819.735 

     
1-Ιαν-12 5.983.267 9.692.893 3.126.843 12.819.735 

31-∆εκ-12 5.983.267 9.692.893 3.126.843 12.819.735 

 

Η ονοµαστική αξία των µετοχών της Εταιρείας είναι 1,62 ευρώ έκαστη. 

 

 

16 Λοιπά αποθεµατικά 

 
Ποσά σε Ευρώ. 

    

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά Σύνολο 

1-Ιαν-11 883.172 7.631.421 1.195.787 9.710.380 

31-∆εκ-11 883.172 7.631.421 1.195.787 9.710.380 

     
1-Ιαν-12 883.172 7.631.421 1.195.787 9.710.380 

31-∆εκ-12 883.172 7.631.421 1.195.787 9.710.380 
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(α) Τακτικό αποθεµατικό 

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

(β) Έκτακτα αποθεµατικά 

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

(γ) Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι 
περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά) µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Σε περίπτωση απόφασης διανοµής η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο. 

 

17 ∆άνεια 
 
Ποσά σε Ευρώ.  

 

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  
 

Τραπεζικός δανεισµός 2.375.322 3.420.145 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.375.322 3.420.145 

Σύνολο δανείων 2.375.322 3.420.145 

 

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

 

 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

6-12 µήνες Σύνολο 

31-∆εκ-11 

Σύνολο δανείων 3.420.145 3.420.145 

3.420.145 3.420.145 

 
31-∆εκ-12 

Σύνολο δανείων 2.375.322 2.375.322 

2.375.322 2.375.322 

 

 Το σύνολο του δανεισµού της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 
Η λογιστική αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία. 
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18 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Προµηθευτές 1.186.587 653.692 

Υποχρεώσεις προς ΚΞ 2.242.735 2.115.244 

∆εδουλευµένοι τόκοι 40.963 54.094 

∆εδουλευµένα έξοδα 25.931 27.362 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 608.445 539.727 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 4.329.703 3.171.210 

Λοιπές υποχρεώσεις 3.894.879 2.646.340 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 7.899.374 10.034.742 

Σύνολο 20.228.617 19.242.410 

   
Μακροπρόθεσµες 16.000 - 

Βραχυπρόθεσµες 20.212.617 19.242.410 

Σύνολο 20.228.617 19.242.410 

 

 
 
Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις», της χρήσης του 2012, ποσού ευρώ 3.894.879, περιλαµβάνει ποσό 
1.521.495   από «Προκαταβολές Πελατών», 321.725  από «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες &  δικαιούχους 
αµοιβών από παροχή υπηρεσίας» , 1.007.572  από «Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους» , 44.847 από «Πιστωτές 
µηχανηµάτων» και 999.240 από «Λοιπούς Πιστωτές» . 
 
Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις», της χρήσης του 2011, ποσού ευρώ 2.646.340, περιλαµβάνει ποσό 
740.684   από «Προκαταβολές Πελατών», 191.988  από «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες &  δικαιούχους 
αµοιβών από παροχή υπηρεσίας» , 1.176.206 από «Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους» , 8.627 από «Πιστωτές 
µηχανηµάτων» και 528.835 από «Λοιπούς Πιστωτές» . 

Όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 

 

19 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-12 31-∆εκ-11 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 

 
389.932              73.122 

  389.932 73.122 
 
Ποσά σε Ευρώ.   

  
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης  (73.122) 1.113.339 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων  

 
(316.809) (1.186.461) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  (389.932) (73.122) 
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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. 

   

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβέσεις 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια 

Σύνολο 

1-Ιαν-11 344.194 1.712.724 2.056.918 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (76.579) (1.210.697) (1.287.276) 

31-∆εκ-11 267.615 502.027 769.642 

    
1-Ιαν-12 267.615 502.027 769.642 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (169.573) 68.253 (101.320) 

31-∆εκ-12 98.042 570.280 668.322 
 
 
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 
 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

    

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβέσεις 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-11 5.664 913.692 24.223 943.580 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (2.360) (101.103) 2.648 (100.816) 

31-∆εκ-11 3.304 812.589 26.871 842.764 

     
1-Ιαν-12 3.304 812.589 26.871 842.764 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (1.416) 209.799 7.106 215.489 

31-∆εκ-12 1.888 1.022.388 33.977 1.058.253 
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20 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

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

 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για: 
Συνταξιοδοτικές παροχές 144.384 108.353 
Σύνολο 144.384 108.353 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων έχουν ως 
ακολούθως: 

 
 

31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 
Συνταξιοδοτικές παροχές 67.289 92.103 
Σύνολο 67.289 92.103 

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

 
 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 200.150 154.983 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (55.766) (46.630) 
Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 144.384 108.353 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 

31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 19.300 23.517 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 7.439 7.034 

Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων αναλογιστικών (κερδών) / ζηµιών 3.891 6.110 

Κόστος προϋπηρεσίας 13.313 (9.131) 

Ζηµιές από περικοπές 23.346 64.573 

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους  67.289 92.103 

 

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι ως ακολούθως: 

31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Yπόλοιπο έναρξης 108.353 100.114 

Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις (31.259) (83.864) 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 67.289 92.103 

Υπόλοιπο τέλους 144.384 108.353 

 

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

31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,60% 4,80% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών - 4,00% 
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21 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
         

 
1-Ιαν έως 31-∆εκ-12 

 
1-Ιαν έως 31-∆εκ-11 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης 

Σύνολο 
 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης 

Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 1.223.417 22.644 302.075 1.548.135 
 

1.050.713 20.256 312.515 1.383.483 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 3.118.369 - 5.917 3.124.286  
1.907.930 - - 1.907.930 

Αποσβέσεις ενσώµατων 
παγίων  

616.123 - 100.204 716.327  
599.461 - 89.111 688.572 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και 
συντήρησης ενσώµατων 
παγίων 

218.949 - 36 218.984 
 

68.098 - - 68.098 

Ενοίκια λειτουργικών 
µισθώσεων 

301.704 196 49.425 351.325 
 

278.998 90 55.861 334.949 

Αµοιβές τρίτων  11.961.682 26.097 175.609 12.163.387  
16.867.552 44.668 326.276 17.238.495 

Λοιπά 1.102.827 18.242 165.035 1.286.103 
 

1.884.694 8.821 136.642 2.030.158 

Σύνολο 18.543.071 67.178 798.300 19.408.548 
 

22.657.446 73.834 920.405 23.651.685 

 

22 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 
Ποσά σε Ευρώ. 

 

 
1-Ιαν έως  
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως  
31-∆εκ-11 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 50.301 23.627 

Ενοίκια 314.105 362.008 

Προβλέψεις αποµείωσης  - (921.733) 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) (153.353) 30.403 

Σύνολο 211.053 (505.696) 

 

 

 

 

23 Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)/έσοδα – καθαρά 

 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

 
1-Ιαν έως  
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως  
31-∆εκ-11 

Έξοδα τόκων 
  

 -Τραπεζικά δάνεια (234.902) (235.302) 

 (234.902) (235.302) 
Έσοδα τόκων 134.795 144.901 

Καθαρά (έξοδα) / Έσοδα τόκων (100.106) (90.401) 

 
 

 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   
  Προµήθειες εγγυητικών επιστολών (916) - 

  ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (6.102) (20.660) 

 (7.017) (20.660) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά (107.124) (111.061) 
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24 Παροχές σε εργαζοµένους 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

 
 

1-Ιαν έως 31-∆εκ-12 1-Ιαν έως 31-∆εκ-11 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.174.105 1.028.701 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 306.740 257.099 

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 67.289 92.103 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους - 5.581 

Σύνολο 1.548.135 1.383.483 

 
25 Φόρος εισοδήµατος 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

 
1-Ιαν έως  
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως  
31-∆εκ-11 

Φόρος χρήσης 479.291 174.127 

Αναβαλλόµενος φόρος  (316.809) (1.186.461) 

Σύνολο 162.482 (1.012.333) 

 

Σύµφωνα µε το Ν. 3943/2011, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται σε 20% για 
τη διαχειριστική χρήση 2012 και µετά. Στις 23.01.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. 
Οι κυριότερες αλλαγές είναι ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων ορίζεται στο 26% για  τη χρήση 2013 και έπειτα. 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που 
οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που 
ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος 
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο 
Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο 
εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της 
τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  Ο έλεγχος 
αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής 
της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών 

Ο 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 Ευρώ. 

   

  
1-Ιαν έως  
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως  
31-∆εκ-11 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  
1.749.219 (7.818.486) 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για τα 
κέρδη   

349.844 (1.563.697) 

  
  

Αναµορφώσεις    
Εισόδηµα που δεν υπόκεινται σε φόρο 

 
(202.545) 71.026 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  70.215 237.445   

Φόροι προηγούµενων χρήσεων και λοιποί φόροι 
 

216 174.127   

Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων 
 

(55.250) - 
Φορολογικές ζηµιές χρήσης 

 
- 68.764   

Φόροι  162.482 (1.012.333) 
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26 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 

(α)  Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2008-2010. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις 
χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν 
επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές. Η  εταιρεία ΤΟΜΗ  
ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τη χρήση 2011 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής 
συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την 
αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011. Για τη 
χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας, ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.   

 (β) Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον της Εταιρείας κυρίως για εργατικά ατυχήµατα που συνέβηκαν κατά 
την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων που συµµετέχει η Εταιρεία, ωστόσο λόγω του ότι η Εταιρεία είναι 
ασφαλισµένη για ζηµίες έναντι τρίτων, δεν αναµένεται να προκύψει σηµαντική επιβάρυνση από ενδεχόµενη 
αρνητική έκβαση των δικαστικών αποφάσεων. Οι λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι 
εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας, γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. 
 
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: 

 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

  1-Ιαν έως 31-∆εκ-12 1-Ιαν έως 31-∆εκ-11 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 3.633.760 5.601.826 

 
Πωλήσεις προς θυγατρικές 469.676 353.486 

 
Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη 3.164.084 5.248.341 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 8.017.494 9.506.234 

 
Αγορές  από θυγατρικές 937.176 1.436.907 

 
Αγορές  από συνδεδεµένα µέρη 7.080.318 8.069.327 

  

 
 

 
 

    

  1-Ιαν έως 31-∆εκ-12 1-Ιαν έως 31-∆εκ-11 

α) Απαιτήσεις 10.751.696 10.056.397 

 
Απαιτήσεις από θυγατρικές 820.085 711.028 

 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 9.931.611 8.064.519 

β) Υποχρεώσεις 7.899.374 10.034.742 

 
Υποχρεώσεις σε θυγατρικές 6.993 487.277 

 
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 7.892.381 9.547.465 

 

28 Λοιπές σηµειώσεις 
 
1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  
2. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2012 ανέρχεται σε 81 άτοµα και  την 31.12.2011 

ανερχόταν σε 40.          
3.  Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2012 ανέρχονται σε ευρώ 17.500  (2011: ευρώ 17.500)  

 

 

 



 

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ  
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 

(39) / (39) 

 

 

 

29 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

 
3. Στις 23.01.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες αλλαγές είναι ότι 

σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για 
τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 
2014 ορίζεται σε 10% . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2013 
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