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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 (ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ) 

Προς τους Μετόχους  της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των 
θυγατρικών της («Όµιλος») της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης 
των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη 
διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων εδραιωµένης στο διενεργηθέντα 
έλεγχο.  

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 
κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των 
δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι o έλεγχος που διενεργήθηκε 
παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.  

Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα 
αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της 
Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στo γεγονός ότι µεταξύ των 
απαιτήσεων της εταιρείας περιλαµβάνονται και απαιτήσεις (συµψηφιστικό υπόλοιπο 12 εκατ. περίπου) από 
δύο Κοινοπραξίες, στις οποίες συµµετέχει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε 
πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις επειδή, όπως προκύπτει από την επιστολή της Νοµικού Συµβούλου 
που χειρίζεται το σχετικό θέµα, δεν θα υπάρξει δυσµενής εξέλιξη σε περίπτωση δικαστικής επιδίωξης, χωρίς 
όµως να µπορεί να εκτιµήσει οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπόθεση αυτή. Τέλος, στην επιστολή 
αναφέρεται ότι οι απαιτήσεις των δύο Κοινοπραξιών, από τον κύριο του έργου που αφορούν το εργολαβικό 
αντάλλαγµα για τις νέες και πρόσθετες εργασίες, θα παραπεµφθούν σε ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο αν αποτύχει η 
συναινετική επίλυση του θέµατος. 
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Ισολογισµός 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 6 80.099 90.807 45.672 1.902

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 199 240 15 -
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 - - 84.398 -
Επενδύσεις σε συγγενείς (ενοποιούνται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης) 9 11.877 10.330 59 -
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 3.707 1.061 1.319 13

Λοιπές επενδύσεις 11 - 40.367 - 2.100
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση µακροπρόθεσµα 11 3.136 - 1.951 -

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18 348 2.856 - 145

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 13 2.524 - 94 -

101.890 145.660 133.508 4.160

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 12 27.799 36.228 587 -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 411.702 428.370 309.185 2.622

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 159.604 116.435 84.163 1.706
599.105 581.033 393.935 4.328

Σύνολο ενεργητικού 700.995 726.693 527.443 8.488

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 15 89.115 117.582 89.115 5.804

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 15 37.955 103.064 37.955 -

Λοιπά αποθεµατικά 87.725 85.694 84.067 1.637

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 46.414 39.334 67.849 319
261.209 345.674 278.985 7.760

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 279 514 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 261.488 346.188 278.985 7.760

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια Μακροπρόθεσµα 17 970 1.364 609 -

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 12.816 17.504 6.561 -

Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 20 2.060 2.305 1.762 13

Επιχορηγήσεις 19 567 502 - -

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 16 2.093 - 2.093 -

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 332 506 162 -

18.838 22.181 11.187 13

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 296.053 254.785 177.231 715
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος) 7.936 36.926 1.789 -

∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 17 115.906 66.021 57.477 -

Μερίσµατα Πληρωτέα 641 591 641 -

Λοιπές Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες 133 - 133 -
420.669 358.323 237.271 715

Σύνολο υποχρεώσεων 439.507 380.504 248.458 728
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 700.995 726.693 527.443 8.488 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Πωλήσεις 516.442 706.018 108.297 1.031

Κόστος πωληθέντων 23 (424.544) (578.515) (90.403) (1.198)

Μεικτό κέρδος 91.898 127.503 17.893 (168)

Έξοδα διάθεσης 23 (2.285) (1.523) - (137)

Έξοδα διοίκησης 23 (21.761) (22.813) (9.104) (327)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 25 (8.094) (2.043) (1.077) 113

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 59.758 101.124 7.712 (519)

Έσοδα από µερίσµατα - - - -

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 9 3.153 3.640 - -

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες 1.787 - 7.601 (69)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 21 473 (3.101) (445) 6

Κέρδη προ φόρων 65.171 101.663 14.868 (582)

Φόρος εισοδήµατος 24 (26.261) (36.945) (4.573) (6)

Καθαρά κέρδη περιόδου 38.910 64.718 10.295 (588)

Κατανεµηµένα σε :

Μετόχους της µητρικής 39.335 64.728

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (425) (10)

38.910 64.718

12 µήνες έως

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

12 µήνες έως

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας Σύνολο

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 215.546 75.599 34.853 325.997 598 326.596

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια - - - - (74) (74)

Καθαρό κέρδος περιόδου - - 64.728 64.728 (10) 64.718

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου - - 64.728 64.728 (84) 64.644

- - -
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) 5.101 (5.101) - - - -

Μεταφορά σε αποθεµατικά - 15.196 (15.196) - - -

∆ιανοµή Μερίσµατος - - (45.051) (45.051) - (45.051)

5.101 10.096 (60.247) (45.051) - (45.051)

31 ∆εκεµβρίου 2004 220.646 85.694 39.334 345.675 514 346.189

1 Ιανουαρίου 2005 220.646 85.694 39.334 345.675 514 346.189

Συναλλαγµατικές διαφορές - (62) - (62) - (62)

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια - 144 1.411 1.555 667 2.222

Καθαρό κέρδος περιόδου - - 39.335 39.335 (425) 38.910
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου - 82 40.746 40.828 242 41.070

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) (93.576) - (1.864) (95.441) - (95.441)

Εισφορά στοιχείων ενεργητικού σε µητρική - - 10.693 10.693 (478) 10.216

Μεταφορά σε αποθεµατικά - 1.949 (1.949) - - -

∆ιανοµή Μερίσµατος - - (40.546) (40.546) - (40.546)
(93.576) 1.949 (33.666) (125.294) (478) (125.771)

31 ∆εκεµβρίου 2005 127.070 87.725 46.414 261.209 278 261.488

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(8) / (58) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 5.804 1.637 906 8.348

Καθαρό κέρδος περιόδου - - (588) (588)
31 ∆εκεµβρίου 2004 5.804 1.637 319 7.760

1 Ιανουαρίου 2005 5.804 1.637 319 7.760

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια - 80.512 61.016 141.528

Καθαρό κέρδος περιόδου - - 10.296 10.296
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου - 80.512 71.312 151.824

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) 121.266 - (1.864) 119.401

Μεταφορά σε αποθεµατικά - 1.917 (1.917) -
121.266 1.917 (3.782) 119.401

31 ∆εκεµβρίου 2005 127.070 84.067 67.849 278.985 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 27 145.961 68.915 85.232 (504)

Καταβληθέντες τόκοι (1.237) (3.418) 61 (14)

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος (56.726) (9.261) (9.609) (158)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 87.998 56.236 75.683 (676)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 6 (14.131) (4.993) (4.001) (85)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 (383) (199) (28) -

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 5.995 1.038 346 40

Πωλήσεις άυλων παγίων 32 - - -
Αγορά θυγατρικών & αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 8 (5.738) (12.749) (1.736) -

Αγορά συγγενών εταιρειών 9 - (4.600) - -

Πώληση συγγενών εταιρειών 9 - 293 - -

Αγορά Κοινοπραξιών 10 (2.187) (621) (45) -
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 11 (1.731) - (1.258) -
Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 11 9.087 1.694 15 -

Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.721 494 (2) 20

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (7.336) (19.643) (6.709) (26)

Τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών - 2.783 (0) -

Μερίσµατα πληρωθέντα (40.496) (44.898) (33) -

∆άνεια αναληφθέντα 88.083 134 12 -

Αποπληρωµή δανεισµού (38.592) - - -

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων - (717) - -

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 183 132 - -

Εισφορά ταµειακών διαθεσίµων από εταιρεία του Οµίλου - - 13.504 (30)
Καθαρές τάµειακές ροές από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 9.178 (42.566) 13.483 (30)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα 89.840 (5.973) 82.457 (732)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 116.435 122.408 1.706 2.438

Ταµειακά διαθέσιµα που εισφέρθηκαν στη µητρική (46.670) - - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 159.604 116.435 84.163 1.706

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται  κυρίως στην Ελλάδα. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στη Φιλελλήνων 18, 15232 Χαλάνδρι. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 21 Μαρτίου  2006. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο 
υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από 
συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ 
και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην 
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39. 

Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 ‘Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ’ και άλλων προτύπων, ο 
Όµιλος εφάρµοσε τα ∆ΠΧΠ που ισχύουν την 31 ∆εκεµβρίου 2005 στα οικονοµικά στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 
2004, εκτός από τα πρότυπα που αφορούν στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που εφαρµόστηκαν από 1 
Ιανουαρίου 2005 και δεν συµπεριλαµβάνονται στα συγκριτικά στοιχεία (2004) σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. 

Οι Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΕΓΠΛΑ») διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα 
∆ΠΧΠ.  Κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών πληροφοριών η ∆ιοίκηση του Οµίλου διαφοροποίησε 
κάποιους λογιστικούς χειρισµούς και µεθόδους αποτίµησης που εφαρµόζονταν στις οικονοµικές καταστάσεις 
κατά ΕΓΠΛΑ, έτσι ώστε να συµµορφωθεί µε τα ∆ΠΧΠ. Τα κονδύλια σε σχέση µε το 2004 έχουν 
αναµορφωθεί, ώστε να λαµβάνουν υπόψη αυτές τις αναµορφώσεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις 
λογιστικές πολιτικές παρακάτω. 

Συµφωνίες και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από ΕΓΠΛΑ σε ∆ΠΧΠ στα ίδια κεφάλαια και 
αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου παρέχονται στην Σηµείωση 5.  

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις προετοιµάσθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός 
από την αποτίµηση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 
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Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί.  Οι περιοχές 
που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 

Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη Σηµείωση 29, στις ατοµικές εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις ως 
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2004 εµφανίζονται αυτά της πρώην ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕ, ενώ για τη χρήση του 
2005 η Κατάσταση Αποτελεσµάτων περιλαµβάνει τα στοιχεία της πρώην ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕ µέχρι την 
ηµεροµηνία µετασχηµατισµού (30/09/2005). Η περίοδος 01/10/2005 εώς 31/12/2005 περιλαµβάνει και τα 
αποτελέσµατα του κατασκευαστικού κλάδου που απορροφήθηκε. 

Επιπρόσθετα, οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται ως συνέχεια των Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της απορροφόµενης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος 
Β του ∆ΠΧΠ 3. Ως εκ τούτου οι παρούσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τα 
ενοποιηµένα στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού και των Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΚΤΩΡ πριν από τη διάσπαση, 
συµπεριλαµβανοµένων και των συγκριτικών της χρήσης 2004.  

 

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου 
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω: 

 

• ∆ΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1.1.2006) 

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρίες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Πιθανόν να επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για 
τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών. 
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή, δεν είναι σχετική µε τις 
λειτουργίες του Οµίλου. 

 

• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για προβλεπόµενες 
ενδοοµιλικές συναλλαγές (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Η συγκεκριµένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγµατικής διαφοράς από µια υψηλής πιθανότητας 
προβλεπόµενη ενδοοµιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο προς αντιστάθµιση στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό 
της εταιρείας, η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγµατικής διαφοράς θα 
επηρεάσει την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική µε τις 
λειτουργίες του Οµίλου, καθώς ο Όµιλος δεν έχει ενδοοµιλικές συναλλαγές που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως στοιχείο προς αντιστάθµιση. 

 

• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
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Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που έχουν ταξινοµηθεί σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών 
εργαλείων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει σηµαντική 
επίπτωση στην κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς ο Όµιλος θα είναι σε θέση να 
εναρµονιστεί µε τα τροποποιηµένα κριτήρια για τον προσδιορισµό των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στην 
τρέχουσα αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή 
από 1 Ιανουαρίου 2006. 

 

• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν 
αποδειχθεί από τον Όµιλο ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία, και 
µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών 
αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να ρυθµίσει την δέσµευση 
κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν 
έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

• ∆ΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης και ∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1 
Ιανουαρίου 2006). 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες του Οµίλου. 

 

• ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική 
προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις 
Κεφαλαίου (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007). 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά 
µε τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών 
σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Ειδικότερα, προκαθορίζει 
ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας 
και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών 
Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις 
και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας 
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όµιλος εκτίµησε την επίδραση του 
∆ΠΧΠ 7 και της προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από 
την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις 
κεφαλαίου. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

 

• ∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν 
χρηµατοδοτική µίσθωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Η ∆ιερµηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισµός του εάν µία επιχειρηµατική συµφωνία είναι ή περιλαµβάνει 
χρηµατοδοτική µίσθωση ή όχι. Συγκεκριµένα, απαιτεί να γίνεται εκτίµηση των ακόλουθων δεδοµένων: α) εάν 
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η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου παγίου(ων) και β) εάν η συµφωνία δίνει 
στον µισθωτή το δικαίωµα χρήσης του παγίου και µόνο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ∆ιερµηνεία 4 δεν αναµένεται 
να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών. 

 

 

• ∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, 
Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006). 

Η ∆ιερµηνεία 5 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

• ∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – 
Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 
2005). 

Η ∆ιερµηνεία 6 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

2.3 Ενοποίηση 

(a) Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη µητρική. Η ύπαρξη τυχόν 
δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία, έχουν θεµελιώσει δικαίωµα εξάσκησης κατά τον χρόνο σύνταξης 
των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί εάν η µητρική ασκεί τον 
έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση από την ηµεροµηνία που 
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν 
υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς.  Το κόστος κτήσης µιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και 
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα 
συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες 
αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί 
µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι 
µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα 
στα αποτελέσµατα. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών 
του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή 
παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 
θυγατρικών είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Στον Ισολογισµό της Μητρικής 
οι θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος µείον την αποµείωση. 

Σε περιπτώσεις συναλλαγών που αφορούν σε αυξήσεις του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε θυγατρικές, 
οι οποίες είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 3, ο Όµιλος αναγνωρίζει την οποιαδήποτε επίπτωση 
που προκύπτει λόγω της διαφοράς της εύλογης αξίας του τιµήµατος που πληρώθηκε και της λογιστικής αξίας 
των δικαιωµάτων τρίτων που αγοράζονται, άµεσα στα ίδια κεφάλαια. 
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(β) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά 
ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά 
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαµβάνει 
και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης). 

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 
αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς 
επιχειρήσεις.  Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς υπερβεί την αξία της 
επένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν 
αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. 

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες 
ζηµιές απαλείφονται επίσης κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές, εκτός εάν η συναλλαγή 
παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 
συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από 
τον Όµιλο. Στον Ισολογισµό της Μητρικής οι συγγενείς αποτιµώνται στο κόστος µείον την αποµείωση.  

 

(γ) Κοινοπραξίες 

Οι επενδύσεις του Οµίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται βάσει της αναλογικής ενοποίησης (εκτός 
εκείνων που βρίσκοντα σε αδράνεια κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΠ, οι οποίες 
ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης όπως περιγράφεται ανωτέρω). Ο Όµιλος συνενώνει το µερίδιό 
του από τα έσοδα, τα έξοδα, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και τις ταµειακές ροές της κάθε µίας 
κοινοπραξίας µε τα αντίστοιχα του Οµίλου. 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών ή ζηµιών από πωλήσεις από τον Όµιλο προς τις κοινοπραξίες 
που αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας. Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το µερίδιό του επί των 
κερδών ή ζηµιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Οµίλου από τις κοινοπραξίες µέχρι τα 
στοιχεία που αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο µέρος. Ζηµία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αµέσως 
εάν καταδεικνύει µείωση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή 
αποµείωση. Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές 
που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Στον Ισολογισµό της Μητρικής οι κοινοπραξίες αποτιµώνται στο κόστος 
µείον την αποµείωση. 

 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος 
του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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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) Εταιρείες του Οµίλου 

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει 
νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα 
παρουσίασης του Οµίλου γίνεται ως εξής: 

i) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

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

iii)  Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 
κεφαλαίων και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση 
εξωτερικού καθώς και του δανεισµού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθµιση της επένδυσης αυτής, 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση επιχείρησης εξωτερικού, οι συσσωρευµένες 
συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως µέρος του κέρδους ή ζηµίας από τη 
πώληση. 

 

2.5 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία Οµίλου ως µισθωτής 

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

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος 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. 
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(β) Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής 

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

 

2.6 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. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.9). 

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. 

 

2.7 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

 

2.8 Έξοδα έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πόρων  

Τα έξοδα για έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων µεταλλευµάτων παρακολουθούνται ανά περιοχή προς 
έρευνα και κεφαλαιοποιούνται µέχρι να εκτιµηθούν τα διαθέσιµα αποθέµατα στην περιοχή έρευνας.  Αν δεν 
επιτευχθεί η εµπορική βιωσιµότητα της εξόρυξης ορυκτών πόρων στην συγκεκριµένη περιοχή έρευνας, τότε οι 
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δαπάνες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Η κεφαλαιοποίηση πραγµατοποιείται είτε στις Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις είτε στα Άυλα Περιουσιακά στοιχεία ανάλογα µε τη φύση της δαπάνης. 

Κατά το στάδιο της έρευνας και αξιολόγησης δεν αναγνωρίζονται αποσβέσεις. Εφόσον βρεθούν εµπορεύσιµα 
αποθέµατα, τα πάγια που προέρχονται από την έρευνα και την αξιολόγηση ελέγχονται για αποµείωση. 

Τα ενσώµατα και άυλα πάγια που αφορούν σε έξοδα έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πόρων αποσβένονται 
µε τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής (unit-of-production method). Οι συντελεστές απόσβεσης καθορίζονται 
από το ύψος των αποθεµάτων που αναµένεται να ανακτηθούν από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες µεθόδους εξόρυξης. 

 

2.9 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

 

2.10 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δεν είναι 
θυγατρικές, συγγενείς ή κοινοπραξίες, απαιτήσεις, και άλλα αξιόγραφα. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού αναγνωρίζονται στο κόστος, εκτός από µετοχές εταιρειών που δεν ενοποιούνται, οι οποίες είναι 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο και αποτιµώνται στην µέση τιµή ∆εκεµβρίου. 

Από 1 Ιανουαρίου 2005 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου 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.  
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Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 
τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι 
και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος 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 ο Όµιλος 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 ενεργούς 
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 ο Όµιλος 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. 

 

2.11 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. 
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2.12 Εµπορικές απαιτήσεις 

Από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις.  Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο 
Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το 
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ποσού που αναµένεται να 
εισπραχθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Από 1 Ιανουαρίου 2005 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι 
ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το 
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

2.13 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. 

 

2.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

 

2.15 ∆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 ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

2.16 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 
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αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

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

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

 

2.17 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

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

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές 
του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα 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. Ο Όµιλος 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. 
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2.18 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. 

 

2.19 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε µεταβατικούς λογαριασµούς και 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να 
αποζηµιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά  ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται ως έσοδα 
στην κατάσταση λογαριασµού  αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο σύµφωνα µε την αναµενόµενη ωφέλιµη 
ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.20 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τεχνικά έργα, και εµπορία λατοµικών προϊόντων. 

Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 
περιγράφεται στη σηµείωση 2.21 κατωτέρω. 

 

2.21 Συµβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

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

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

 

2.22 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση 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 επένδυσης των 
διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι συµφωνίες µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται µε πελάτες, µε επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα.  Ο Όµιλος έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 
ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, καθώς και πιστωτικά όρια. 

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

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική του Οµίλου 
είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου. 
Εποµένως οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου 
επιτοκίου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
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3.2 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 ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία. 

 

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 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων.  

(α) Κατασκευαστικά συµβόλαια 

Ο Οµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης κατασκευής έργου ενός κατασκευαστικού 
συµβολαίου, για να καθορίσει το ποσό του εσόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο,  µε 
βάση  το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί για την ίδια περίοδο.   Για τον προσδιορισµό του 
ποσοστού ολοκλήρωσης, ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις σχετικά µε το προβλεπόµενο συνολικό κόστος του 
κάθε έργου. 

(β) 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. 

 

5 Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 

5.1 Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι οι πρώτες οικονοµικές 
καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και έχουν καταρτισθεί όπως περιγράφεται στην 
Σηµείωση 2.1. Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 1 για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Η ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου σε ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2004. Ο Όµιλος κατήρτισε τον κατά 
∆ΠΧΠ Ισολογισµό έναρξης, µε αυτήν την ηµεροµηνία. Η ηµεροµηνία αναφοράς αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ από τον Όµιλο είναι η 1η 
Ιανουαρίου 2005. 
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Για να καταρτισθούν αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, ο Όµιλος έχει εφαρµόσει 
όλες τις επιβεβληµένες εξαιρέσεις και µερικές από τις προαιρετικές απαλλαγές, από την πλήρη αναδροµική 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, ως εξής. 

 

5.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επιλέχθηκαν από τον Όµιλο 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ: 

(α) Απαλλαγή επιχειρηµατικών συνενώσεων 

Ο Όµιλος έχει κάνει χρήση της απαλλαγής περί επιχειρηµατικών συνενώσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1 και 
δεν έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 3 στις επιχειρηµατικές συνενώσεις που έλαβαν χώρα πριν από την ηµεροµηνία 
µετάβασης, της 1ης Ιανουαρίου 2004. 

(β) Απαλλαγή της «εύλογης αξίας» ως θεωρούµενο κόστος 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να αποτιµήσει τις επενδύσεις σε ακίνητα και κάποια πάγια στην «εύλογη αξία», µε 
ηµεροµηνία 1η Ιανουαρίου 2004 και να την υιοθετήσει ως «θεωρούµενο κόστος». 

(γ) Απαλλαγή  Παροχών Προσωπικού 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να αναγνωρίσει όλα τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, µε ηµεροµηνία 1η 
Ιανουαρίου 2004.  

(δ) Απαλλαγή αναµόρφωσης των συγκριτικών στοιχείων σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να κάνει εφαρµογή αυτής της απαλλαγής. Εφαρµόζει τις διατάξεις των ΕΓΠΛΑ επί των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού για το έτος 2004. Οι προσαρµογές που 
απαιτούνται λόγω διαφορών των ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39 αναγνωρίσθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2005.  

(ε) Απαλλαγή  προσδιορισµού των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να εφαρµόσει την απαλλαγή για τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τα ∆ΛΠ 32 και 
∆ΛΠ 39 (βλέπε (δ) παραπάνω). Ο Όµιλος έχει αναταξινοµήσει τις επενδύσεις στο κεφάλαιο εταιρειών που δεν 
ενοποιεί ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη 
αξία τους µέσω αποτελεσµάτων. Οι προσαρµογές που σχετίζονται µε το ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39 έγιναν όπως 
προβλέπεται, στην ηµεροµηνία ανοίγµατος του Ισολογισµού της 1ης Ιανουαρίου 2005, η οποία είναι και η 
ηµεροµηνία µετάβασης για τα ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39. 

5.3 Συµφωνίες µεταξύ των ∆ΠΧΠ και ΕΓΠΛΑ 

Οι ακόλουθες συµφωνίες παρουσιάζουν την επίδραση της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ : 

– Ισολογισµός 1η Ιανουαρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.1) 

– Ισολογισµός 31η ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.2) 

– Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 (Σηµείωση 5.3.3) 

– Ίδια Κεφάλαια, την 1η Ιανουαρίου και 31η ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.4) 

– Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 (Σηµείωση 5.3.5) 
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5.3.1 Συµφωνία Ισολογισµού 1η Ιανουαρίου 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 82.638 20.022 102.661
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.612 (11.159) 453

Επενδύσεις σε θυγατρικές - 241 241

Επενδύσεις σε συγγενείς (ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης) 12.395 (9.977) 2.419

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες - 956 956

Λοιπές επενδύσεις 46.119 (46.119) -
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 161 (161) -

152.926 (46.196) 106.729
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 7.968 18.584 26.552
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 291.873 198.725 490.598
Χρεόγραφα 933 41.910 42.843
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 71.432 50.976 122.408

372.206 310.195 682.401
Σύνολο ενεργητικού 525.132 263.998 789.130
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 98.022 (36) 97.985
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 117.561 - 117.561
Λοιπά αποθεµατικά 96.645 (21.046) 75.599
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (49.228) 84.081 34.853
∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - 598
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 262.999 63.596 326.596
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 13.859 13.859
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 200 3.698 3.898
Επιχορηγήσεις - 236 236
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 317 1.009 1.326

517 18.801 19.318
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 181.440 147.412 328.852
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 30.923 15.035 45.957
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 3.764 64.204 67.968
Μερίσµατα Πληρωτέα 45.488 (45.051) 438

261.615 181.601 443.216

Σύνολο υποχρεώσεων 262.132 200.402 462.534

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 525.132 263.998 789.130 
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Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 2.608 - 2.608
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 32 (32) -
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 13 - 13
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8 (8) -

2.660 (40) 2.620
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 801 - 801
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.652 317 3.969
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.438 - 2.438

6.891 317 7.208
Σύνολο ενεργητικού 9.551 277 9.828
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 5.804 - 5.804
Λοιπά αποθεµατικά 2.495 (858) 1.637
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (157) 1.064 906
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.142 206 8.348
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 3 3
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 6 68 73
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 52 - 52

58 71 129
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 765 - 765
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 587 - 587
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα - - -
Μερίσµατα Πληρωτέα - - -
Λοιπές Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες - - -

1.351 - 1.351

Σύνολο υποχρεώσεων 1.409 71 1.480

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 9.551 277 9.828 
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5.3.2 Συµφωνία Ισολογισµού 31η ∆εκεµβρίου 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 72.398 18.408 90.806
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.317 (7.077) 240

Επενδύσεις σε συγγενείς (ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης) 22.470 (12.140) 10.330

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες - 1.061 1.061

Λοιπές επενδύσεις 43.742 (3.376) 40.367
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση µακροπρόθεσµα - - -
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - 2.856 2.856
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 112 (112) -

146.039 (379) 145.660
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 12.919 23.309 36.228
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 274.779 153.593 428.371
Χρεόγραφα 508 (508) -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 71.327 45.108 116.435

359.532 221.502 581.034
Σύνολο ενεργητικού 505.571 221.123 726.694
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 117.619 (36) 117.582
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 103.064 - 103.064
Λοιπά αποθεµατικά 99.979 (14.285) 85.694
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (50.693) 90.027 39.334

269.969 75.706 345.675
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 514
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 269.969 76.220 346.189
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια Μακροπρόθεσµα - 1.364 1.364
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 17.504 17.504
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 197 2.108 2.305
Επιχορηγήσεις - 502 502
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 305 201 506

502 21.681 22.182
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 163.646 91.139 254.785
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 26.162 10.764 36.926
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 3.757 62.265 66.021
Μερίσµατα Πληρωτέα 41.536 (40.946) 591

235.101 123.222 358.323
Σύνολο υποχρεώσεων 235.602 144.903 380.505
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 505.571 221.123 726.694 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(28) / (58) 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 1.902 - 1.902
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 (8) -

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 13 - 13

Λοιπές επενδύσεις 2.100 - 2.100
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - 145 145
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2 (2) -

4.025 135 4.160
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 421 (421) -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.387 235 2.622
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.706 - 1.706

4.514 (186) 4.328
Σύνολο ενεργητικού 8.538 (51) 8.488
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 5.804 - 5.804
Λοιπά αποθεµατικά 2.495 (858) 1.637
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (534) 853 319
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.765 (5) 7.760
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 6 7 13

6 7 13
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 700 15 715
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 68 (68) -

768 (52) 715
Σύνολο υποχρεώσεων 773 (46) 728
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 8.538 (51) 8.488 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(29) / (58) 

5.3.3 Συµφωνία Κατάστασης Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

Πωλήσεις 359.620 346.398 706.018
Κόστος πωληθέντων (283.669) (294.845) (578.515)
Μεικτό κέρδος 75.951 51.552 127.503
Έξοδα διάθεσης (483) (1.041) (1.523)
Έξοδα διοίκησης (16.351) (6.463) (22.813)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) (923) (1.120) (2.043)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 58.195 42.929 101.124
Έσοδα από µερίσµατα 45.818 (45.818) -
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις - 3.640 3.640
Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες (11.440) 11.440 -
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά (1.157) (1.944) (3.101)
Κέρδη προ φόρων 91.415 10.248 101.663
Φόρος εισοδήµατος (35.098) (1.847) (36.945)
Καθαρά κέρδη περιόδου 56.317 8.400 64.718 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

Πωλήσεις 1.158 (127) 1.031
Κόστος πωληθέντων (826) (372) (1.198)
Μεικτό κέρδος 332 (499) (168)
Έξοδα διάθεσης (137) - (137)
Έξοδα διοίκησης (363) 36 (327)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 94 20 113
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (75) (444) (518)
Έσοδα από µερίσµατα - - -
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις - - -
Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες (173) 104 (69)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 25 (20) 6
Κέρδη προ φόρων (222) (359) (582)
Φόρος εισοδήµατος (155) 149 (6)
Καθαρά κέρδη περιόδου (377) (211) (588) 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(31) / (58) 

5.3.4 Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

1 Ιανουαρίου 
2004

31 ∆εκεµβρίου 
2004

Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές 
Λογιστικές Αρχές 262.999 269.969 

Επίδραση από κατασκευαστικά συµβόλαια 30.752 30.155

Αναµόρφωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους βάσει 
αναλογιστικής µελέτης (2.333) (1.487)

∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα 
κριτήρια αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38 (11.375) (6.698)

Αντιλογισµός µερισµάτων προς διανοµή έως την έγκριση της 
Γενικής Συνέλευσης 45.051 40.546

Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας 1.245 -

∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (642) (697)

Επίδραση ενοποίησης εταιρειών και κοινοπραξιών για πρώτη 
φορά σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ 1.277 25.307

Επίδραση από αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων - (167)

∆ιόρθωση αποσβέσεων - 88

Λοιπές αναµορφώσεις (376) (10.827)

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ 63.596 76.220 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 326.596 346.189

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

1 
Ιανουαρίου 

2004

31 
∆εκεµβρίου 

2004

Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές 
Λογιστικές Αρχές 8.142 7.765 

Επίδραση από κατασκευαστικά συµβόλαια 269 (100)

Αναµόρφωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους βάσει 
αναλογιστικής µελέτης (42) 19

∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38 (21) (6)

Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας - (22)

Λοιπές αναµορφώσεις - 104

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ 206 (5)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 8.348 7.760 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(33) / (58) 

5.3.5 Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Κέρδη µετά από φόρους βάσει ΕΛΠ 56.317

∆ιάθεση κερδών στο προσωπικό και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (6.000)

Επίδραση απαιτήσεων από κατασκευαστικά συµβόλαια (ποσό καθαρό από αναβαλλόµενη 
φορολογία) 12.766

Καθαρή επίδραση της µεταβολής της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (ποσό καθαρό 
από αναβαλλόµενη φορολογία) 965

Aντιλογισµός αποσβέσεων ασώµατων ακινητοποιήσεων βάσει ΕΛΠ, που έχουν ήδη 
διαγραφεί στην καθαρή θέση της 1/1/2004 βάσει ∆ΛΠ (ποσό καθαρό από αναβαλλόµενη 
φορολογία) 3.892

Καθαρή επίδραση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων λόγω διαγραφής 
επισφαλειών, βάσει ΕΛΠ 617

∆ιαφορές µεταξύ ∆.Λ.Π. και Ε.Λ.Π. αποσβέσεων παγίων 88

Χρέωση των αποτελεσµάτων µε ζηµιές και φόρους που βάσει ΕΛΠ είχαν διαγραφεί 
απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια (2.356)

Καθαρά κέρδη από συµµετοχές σε συνδεδεµένες εταιρίες 3.640

Ζηµιές µη ενοποιούµενων θυγατρικών βάσει ΕΛΠ (3.018)

Λοιπά (2.193)

Σύνολο προσαρµογών ∆.Λ.Π. 8.401

Κέρδη µετά από φόρους βάσει ∆ΛΠ 64.718 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Σύνολο Κερδών σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά 
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (222)

Αντιλογισµός Αποσβέσεων για τα Αϋλα τα οποία έχουν 
διαγραφεί 24

Αναβαλλόµενος Φόρος 149

 Φόρος Εισοδήµατος (155)

Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού 61

Κέρδη / (Ζηµιές) από Κοινοπραξίες 104

Εφαρµογή ∆ΛΠ 11  σε Κατασκευαστικά Συµβόλαια (548)

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ (365)

Σύνολο Κερδών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (588) 
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6 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-04 45.805 25.255 101.704 7.278 - 180.043

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - -

Προσθήκες 210 720 3.265 799 - 4.993

Πωλήσεις / διαγραφές (218) (1.247) (1.748) (99) - (3.312)

Επανεκτίµηση 853 - - - - 853

Εξαγορές θυγατρικών 866 831 1.527 99 - 3.323

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση 1.819 6 3.322 30 - 5.178

31-∆εκ-04 49.335 25.566 108.070 8.107 - 191.078

1-Ιαν-05 49.334 25.566 108.070 8.107 - 191.077

1η ενοποίηση θυγατρικών 164 16 1.342 179 - 1.701

Εισφορά σε µητρική (5.193) - - - - (5.193)

Προσθήκες 1.487 2.999 7.870 729 1.048 14.133

Πωλήσεις / διαγραφές (3.808) (696) (12.761) (455) - (17.720)

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση - - 86 - (86) -

31-∆εκ-05 41.984 27.885 104.607 8.560 962 183.998

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 (2.722) (19.135) (54.855) (6.241) - (82.954)

Αποσβέσεις περιόδου (663) (2.918) (13.801) (770) - (18.153)

Επανεκτίµηση (8) - - - - (8)

Ανακατανοµές (275) - (569) - - (845)

Εξαγορές θυγατρικών (93) (200) (481) (71) - (845)

Πωλήσεις / διαγραφές - 1.141 1.296 97 - 2.534

31-∆εκ-04 (3.762) (21.112) (68.411) (6.986) - (100.271)

1-Ιαν-05 (3.762) (21.112) (68.411) (6.986) - (100.271)

1η ενοποίηση θυγατρικών (20) (5) (294) (21) - (340)

Εισφορά σε µητρική 931 - - - - 931

Αποσβέσεις περιόδου (924) (1.463) (12.985) (621) - (15.993)

Πωλήσεις / διαγραφές 1.514 74 10.318 (132) - 11.774

31-∆εκ-05 (2.261) (22.506) (71.372) (7.760) - (103.899)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 45.573 4.454 39.659 1.121 - 90.807

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 39.723 5.379 33.235 800 962 80.099

Μισθωµένα πάγια που περιλαµβάνεται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:

Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές µισθώσεις - 2.420 582 - - 3.002

Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (1.109) (424) - - (1.533)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία - 1.311 158 - - 1.469 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-04 2.116 802 3.174 175 - 6.268

Προσθήκες - 20 53 12 - 85

Πωλήσεις / διαγραφές - (220) (388) (69) - (677)

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση (188) (41) (334) (3) - (567)

31-∆εκ-04 1.928 561 2.505 115 - 5.109

1-Ιαν-05 1.928 561 2.505 115 - 5.109

Εισφορά από εταιρεία του Οµίλου 12.366 24.329 85.437 5.133 296 127.561

Προσθήκες 518 98 2.164 470 752 4.001

Πωλήσεις / διαγραφές (19) (294) (278) (365) - (955)

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση - - 86 - (86) -

31-∆εκ-05 14.793 24.694 89.914 5.353 962 135.715

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 (487) (720) (2.295) (159) - (3.660)

Αποσβέσεις περιόδου (15) (24) (177) (9) - (224)

Πωλήσεις / διαγραφές - 220 388 69 - 677

31-∆εκ-04 (502) (523) (2.084) (98) - (3.207)

1-Ιαν-05 (502) (523) (2.084) (98) - (3.207)

Εισφορά από εταιρεία του Οµίλου (389) (19.930) (58.744) (4.809) - (83.872)

Αποσβέσεις περιόδου (87) (403) (2.952) (146) - (3.588)

Πωλήσεις / διαγραφές - 278 266 80 - 624

31-∆εκ-05 (977) (20.579) (63.514) (4.974) - (90.043)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.426 38 421 16 - 1.902

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 13.816 4.115 26.400 379 962 45.672

Μισθωµένα πάγια που περιλαµβάνεται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:

Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές µισθώσεις - 2.420 - - - 2.420

Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (1.109) - - - (1.109)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία - 1.311 - - - 1.311 

 

∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2004 και 2005. 

Επί των ακινήτων του Οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες – προσηµειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 295,5 
χιλ.ευρώ, για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  ∆εν υφίστανται υποθήκες – προσηµειώσεις επί των 
ακινήτων της µητρικής Εταιρείας. 
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7 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-04 2.116 - 2.116

Προσθήκες 199 - 199

Πωλήσεις/ διαγραφές (8) - (8)

Εξαγορές θυγατρικών 6 - 6

31-∆εκ-04 2.313 - 2.313

1-Ιαν-05 2.313 - 2.313

Προσθήκες 134 249 383

Πωλήσεις/ διαγραφές (620) (125) (745)

31-∆εκ-05 1.827 124 1.951

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 (1.663) - (1.663)

Αποσβέσεις περιόδου (417) - (417)

Εξαγορές θυγατρικών (1) - (1)

Πωλήσεις/ διαγραφές 8 - 8

31-∆εκ-04 (2.073) - (2.073)

1-Ιαν-05 (2.073) - (2.073)

Αποσβέσεις περιόδου (219) (173) (392)

Πωλήσεις/ διαγραφές 606 107 713

31-∆εκ-05 (1.686) (66) (1.752)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 240 - 240

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 141 58 199 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-04 - - -

31-∆εκ-04 - - -

1-Ιαν-05 - - -

Εισφορά από εταιρεία του Οµίλου 1.341 - 1.341

Προσθήκες 22 5 28

31-∆εκ-05 1.363 5 1.368

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 - - -

31-∆εκ-04 - - -

1-Ιαν-05 - - -

Εισφορά από εταιρεία του Οµίλου (1.339) - (1.339)

Αποσβέσεις περιόδου (14) 0 (14)

31-∆εκ-05 (1.353) 0 (1.353)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 - - -

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 10 5 15 

 

8 Συµµετοχές του Οµίλου σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης είναι οι εξής: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΧΩΡΑ Ε∆ΡΑΣ ΑΦΜ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓ. 

ΧΡΗΣΕΙΣ

1 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 094100975 2002-2005

2 AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 12141480  D 100,00% 2004-2005

3 AKTOR OPERATION LTD ΚΥΠΡΟΣ 121416751 I 100,00% 2004-2005

4 S.C.AKTOROM SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00% 2002-2005

5 ALAHMADIAN AKTOR LTD NTOYMΠAI 50,00% -

6 MILLENIUM NTOYMΠAI 565070 100,00% -

7 ΒΙΣΤΩΝΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 099359683 76,00% 2003-2005

8 ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 999839600 50,50% 2003-2005

9 ∆ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΑ∆Α 999641670 100,00% 2004-2005

10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α     094118942 100,00% 2003-2005

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 999932227 100,00% 2004-2005

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 999641370 100,00% 2004-2005

13 ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 094026549 100,00% 2003-2005

14 ΤΟΜΗ Α.B.E.T.E. ΕΛΛΑ∆Α 094496848 100,00% 2001-2005

15 ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 099732250 66,67% 2005

16 ΠΛΩΚΑΤ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 099490464 76,00% 2003-2005  
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Η µεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της µητρικής σε θυγατρικές επιχειρήσεις είχε ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Στην αρχή της περιόδου - -
Εισφορά από εταιρεία του Οµίλου 80.562 -
Προσθήκες νέες 536 -
Προσθήκες- αύξηση κόστους συµ/χής 1.200 -
Μεταφορά από / σε Συγγενείς, ΚΞ, 
∆ιαθέσιµες προς πώληση 2.100 -
Στο τέλος της περιόδου 84.398 -

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

9 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Στην αρχή της περιόδου 10.330 2.383 - -
Εισφορά σε µητρική (1.334) - 59 -
Προσθήκες νέες - 4.600 - -
(Πωλήσεις) - (293) - -

Μερίδιο κέρδους/ ζηµιάς (µετά φορολογίας) 3.153 3.640 - -

Λοιπές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων (3) - - -
Μεταφορά από / σε Θυγατρικές, ΚΞ, 
∆ιαθέσιµες προς πώληση (270) - - -
Στο τέλος της περιόδου 11.876 10.330 59 -

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

 

 

Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για συγγενείς επιχειρήσεις για τη χρήση 2005: 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΚΕΡ∆Η
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 40.603 6.780 1.282 -3.384 35%
ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ 160 83 - -1 50%

40.763 6.862 1.282 -3.384

31/12/2005

 

 

10 Κοινοπραξίες 

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο του ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας σε 
κοινοπραξίες, που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης και περιλαµβάνονται στον 
ισολογισµό: 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Απαιτήσεις:
Mη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.580 4.213
Κυκλοφορούν ενεργητικό 256.066 225.793

257.645 230.007

Yποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.086 1.166
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 251.396 225.389

256.482 226.555
Καθαρή θέση 1.163 3.451

Έσοδα 197.920 304.351
Έξοδα (156.080) (283.111)
Κέρδη/ ζηµιές (µετά φόρων) 41.840 21.240 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι Κοινοπραξίες που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της 
Αναλογικής ενοποίησης: 

Α/Α Κοινοπραξία Έδρα ΑΦΜ 
Ποσοστό 
συµµετοχής 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. -  ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

1 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999953677 75% 

2 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 999496100 60% 

3 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ALPINE MAYREDER BAU GmbH ΕΛΛΑ∆Α 999710981 50% 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(41) / (58) 

Α/Α Κοινοπραξία Έδρα ΑΦΜ 
Ποσοστό 
συµµετοχής 

4 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S..P.A. ΕΛΛΑ∆Α 999289147 45% 

5 Κ/Ξ ΤΕΟ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 999709540 49% 

6 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 999953825 50% 

7 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 099821210 33,33% 

8 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -         J & P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999711406 50% 

9 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999953954 43,4840% 

10 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ - ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ - ΑΛΤΕ ΑΕ - ΑΕΓΕΚ ΕΛΛΑ∆Α 097971400 45,42% 

11 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999711049 49,82% 

12 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999711050 49,50% 

13 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999498455 43,484% 

14 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. & ∆.Π.Λ.Υ. ΕΛΛΑ∆Α 097787147 39,1857% 

15 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 999068664 30% 

16 Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 999069415 15% 

17 Κ/Ξ ΤΕΟ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 999069360 49% 

18 Κ/Ξ SIEMENS AG - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999068191 37,5% 

19 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999067968 60% 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. -  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α΄ 

1 Κ/ΞΙΑ (CARS)  ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 099338964 81,70% 

2 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΕΓΕΚ - ΕΚΤΕΡ - ΤΕΡΝΑ (ΚΑΤ. ΥΠΟΣΤ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ) ΕΚΤΕΛ.                   ΕΛΛΑ∆Α 099340148 52,00% 

3 Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΑΚΤΩΡ  - ΤΟΜΗ ) ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 099840677 50,00% 

4 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ -ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ (ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. Β'ΦΑΣΗ Η/Μ) ΕΛΛΑ∆Α 999721203 66,00% 

5 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ -ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ (ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. Β'ΦΑΣΗ ΟΙΚΟ∆.) ΕΛΛΑ∆Α 999721196 54,00% 

6 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 999370146 50,00% 

7 
Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε.ΑΚΤΩΡ ΤΕ.-
Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ - ΤΕΧΝΕΡΓΑ Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 099078770 25,00% 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 
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Α/Α Κοινοπραξία Έδρα ΑΦΜ 
Ποσοστό 
συµµετοχής 

8 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. - ΕΜΠΕ∆ΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 099840721 66,67% 

9 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 099841545 49,00% 

10 Κ/ΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑ∆Α 097654812 15,48% 

11 ΚΞ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 099987915 40,00% 

12 ΚΞ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999370030 71,00% 

13 ΚΞ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999722979 50,00% 

14 ΚΞ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 999658732 33,33% 

15 ΚΞ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 999659102 33,33% 

16 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ-ΑΛΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ 
 (∆ΙΑΜ.ΕΛΕΥΘ.ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 999723638 27,33% 

17 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SOCIETE FRANCAISED EGUIP. ΕΛΛΑ∆Α 999723940 65,00% 

18 
Κ/ΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. - ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - PASSAVANT 
MASCHINENTECHNIK GmbH - GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI Srl ΕΛΛΑ∆Α 097684750 53,33% 

19 Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ  ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999371014 15,00% 

20 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999370318 49,00% 

21 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999370607 63,68% 

22 Κ/Ξ TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.pΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 999722642 40,00% 

23 Κ/ΞΙΑ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 097848970 50,00% 

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

1 Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΟΜΗ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 099840677 50% 

2 Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ  ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999371014 85,00% 

3 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ-ΑΛΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ 
 (∆ΙΑΜ.ΕΛΕΥΘ.ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 999723638 18,00% 

4 Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΤΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ -  Λ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ  ΕΛΛΑ∆Α 099976476 59,614% 

5 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆Α 999722015 34% 

6 Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΝ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ (2005) ΕΛΛΑ∆Α 999068479 65% 

7 Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ) ΕΛΛΑ∆Α 999069415 85% 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 
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Α/Α Κοινοπραξία Έδρα ΑΦΜ 
Ποσοστό 
συµµετοχής 

ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 

1 Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 999291235 70% 

2 Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ ΕΛΛΑ∆Α 999332013 50% 

ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ 

1 Κ/Ξ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ-ΕΡΓΟ ΑΕ -ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝ. ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 999391812 50% 
          

 

11 Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ.  

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Στην αρχή της περιόδου 40.367 43.833 2.100 -
Εισφορά σε µητρική / από εταιρεία Οµίλου (31.068) - 633 -
Προσθήκες νέες 1.731 - 1.258 2.100
(Πωλήσεις) (8.013) (1.694) (15) -
Μεταφορά από / σε Θυγατρικές, Συγγενείς, 
Κοινοπραξίες 43 (241) (2.100) -
Προσαρµογή σε εύλογη αξία περιόδου: 
αύξηση / (µείωση) 75 (1.532) 75 -
Στο τέλος της περιόδου 3.135 40.367 1.951 2.100

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 3.135 40.367 1.951 2.100
Κυκλοφορούν ενεργητικό - - - -

3.135 40.367 1.951 2.100

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(44) / (58) 

12 Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Α' ύλες 441 - 587 -

Τελικά προϊόντα 3.198 - - -

Ηµιτελή Προϊόντα 1.337 35.910 - -

Λοιπά 22.822 318 - -

Σύνολο 27.798 36.228 587 -

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

13 Απαιτήσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Πελάτες 196.645 258.468 107.809 357

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (2.649) - (2.385) -

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 193.996 258.468 105.423 357

Προκαταβολές 5.424 1.019 1.395 9

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 107.916 69.373 56.784 115

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 3.020 - - 72

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 3.416 - - -

Λοιπές Απαιτήσεις 99.221 78.935 63.846 2.070

Σύνολο απαιτήσεων - Συνδεδεµένα µέρη 1.233 20.575 81.830 -

Σύνολο 414.226 428.370 309.279 2.622

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.524 - 94 -

Κυκλοφορούν ενεργητικό 411.702 428.370 309.185 2.622

414.226 428.370 309.279 2.622

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 
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14 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 152.253 116.435 84.163 8

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 7.351 - - 1.698

Σύνολο 159.604 116.435 84.163 1.706

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

15 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 112.626.710 97.985 117.561 215.546

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 22.525.342 19.597 (14.497) 5.100

’ 31 ∆εκεµβρίου 2004 135.152.052 117.582 103.064 220.646

1 Ιανουαρίου 2005 135.152.052 117.582 103.064 220.646

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) (105.446.937) (28.467) (65.109) (93.576)

31 ∆εκεµβρίου 2005 29.705.115 89.115 37.955 127.070 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 1.934.765 5.804 - 5.804

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) - - - -

’ 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.934.765 5.804 - 5.804

1 Ιανουαρίου 2005 1.934.765 5.804 - 5.804

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 27.770.350 83.311 37.955 121.266

31 ∆εκεµβρίου 2005 29.705.115 89.115 37.955 127.070 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(46) / (58) 

 

16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Προµηθευτές 123.281 90.015 67.518 10

∆εδουλευµένα έξοδα 4.922 75 370 -

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 37.414 4.302 22.898 68

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 41.511 - 19.465 127

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 91.018 160.393 69.072 510

Σύνολο 298.146 254.785 179.323 715

Μακροπρόθεσµες 2.093 - 2.093 -

Βραχυπρόθεσµες 296.053 254.785 177.231 715

Σύνολο 298.146 254.785 179.323 715

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

17 ∆άνεια  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός - 270 - -

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 629 1.094 609 -

Λοιπά 341 - - -

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 970 1.364 609 -

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2.218 - - -

Τραπεζικός δανεισµός 113.243 65.599 57.096 -

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 445 422 381 -

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 115.906 66.021 57.477 -

Σύνολο δανείων 116.876 67.385 58.086 -

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Τα πραγµατικά επιτόκια δανεισµού του Οµίλου κυµάνθηκαν από 3,6 %-4,5 %. 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(47) / (58) 

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στους παραπάνω πίνακες, αναλύονται 
ως εξής: 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
- ελάχιστα µισθώµατα

Μέχρι 1 έτος 502 512
Από 1 έως 5 έτη 655 1.180
Περισσότερο των 5 ετών - -
Σύνολο 1.157 1.692
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές 
χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (84) (176)
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.073 1.516 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται παρακάτω: 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μέχρι 1 έτος 401 422 
Από 1 έως 5 έτη 673 1.094 
Σύνολο 1.074 1.516  

 

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: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 12.816 17.504
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών - -

12.816 17.504

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 348 2.856
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών - -

348 2.856

12.468 14.649

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(48) / (58) 

Οι µεταβολλές 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 η 
παρακάτω: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές  υποχρεώσεις :  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Κατασκευα-
στικά 

Συµβόλαια Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 22.019 842 23.022

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (1.385) 650 (895)

Χρέωση / (πίστωση) άµεσα στα ίδια κεφάλαια (4.530) - (4.530)

’ 31 ∆εκεµβρίου 2005 16.104 1.492 17.597 

Αναβαλλόµενες  φορολογικ ές  απαιτήσεις :  

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 128 466 7.450 8.357

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 408 (466) (2.422) (2.793)

Χρέωση / (πίστωση) άµεσα στα ίδια κεφάλαια - - (436) (436)

’31 ∆εκεµβρίου 2005 536 - 4.592 5.128 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 6.561 -
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών - -

6.561 -

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες - 145
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών - -

- 145

6.561 (145)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(49) / (58) 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

(145) 3

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (2.181) (149)

Εισφορά από εταιρεία Οµίλου 8.887 -

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 6.561 (145)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές  υποχρεώσεις :  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Κατασκευα-
στικά 

Συµβόλαια Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 - -

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (3.222) (3.222)

Εισφορά από εταιρεία Οµίλου 11.394 11.394

’31 ∆εκεµβρίου 2005 8.172 8.172 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές  απαιτήσεις :  

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 - 145 145

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 523 (1.564) (1.041)

Εισφορά από εταιρεία Οµίλου 4 2.503 2.507

’ 31 ∆εκεµβρίου 2005 527 1.084 1.611 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(50) / (58) 

19 Επιχορηγήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Στην αρχή της περιόδου 502 438
Προσθήκες 183 132
Μεταφορά στα αποτελέσµατα (-) (119) (68)
Στο τέλος της περιόδου 566 502

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Η µητρική εταιρεία δεν έχει υπόλοιπα επιχορηγήσεων. 

 

20 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές 2.060 2.305 1.762 13

Σύνολο 2.060 2.305 1.762 13

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 

Συνταξιοδοτικές παροχές 996 609 274 7

Σύνολο 996 2.305 274 7 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό έχουν ως ακολούθως: 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 4.468 4.083 4.079 71

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (2.409) (1.778) (2.317) (58)

Υποχρέωση στον ισολογισµό 2.060 2.305 1.762 13 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(51) / (58) 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 493 474 114 4

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 124 135 29 3
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που 
καταχωρήθηκαν στην περίοδο 167 - 45 -

Ζηµιές από περικοπές 212 - 87 -
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε 
εργαζοµένους (Σηµ. 22) 996 609 274 7 

 

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό είναι ως ακολούθως: 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Yπόλοιπο έναρξης 2.305 3.898 13 73

Εισφορά από εταιρεία Οµίλου - - 2.435 -

Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις (1.016) - (960) (68)

Πληρωθείσες εισφορές (225) (2.202) - -

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 996 609 274 7

Υπόλοιπο τέλους 2.060 2.305 1.762 13 

 

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

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 

- Κατά την 31/12/2004 3,03%

- Κατά την 31/12/2005 3,59%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00%

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(52) / (58) 

21 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 -Τραπεζικά δάνεια 1.413 3.418 509 14

 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (175) - (66) -

1.238 3.418 443 14

Έσοδα τόκων 1.721 317 (2) 20

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων (483) 3.101 445 (6)

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές 
διαφορές δανείων σε Ξένο Νόµισµα (10) - - -

Σύνολο (473) 3.101 445 (6)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

22 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μισθοί και ηµεροµίσθια 65.128 77.149 16.257 538

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 18.711 36.305 3.994 157

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 996 609 274 7

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 1.964 - 605 -

Σύνολο 86.799 114.063 21.130 702

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(53) / (58) 

23 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σηµειώσεις
Κόστος 

πωληθέντων
Έξοδα 

διάθεσης
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Κόστος 

πωληθέντων
Έξοδα 

διάθεσης
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 22 71.911 497 14.390 86.798 105.574 655 7.834 114.062

Αναλώσεις Αποθεµάτων 114.517 - 156 114.673 161.678 77 - 161.755

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 15.059 21 914 15.994 17.863 97 192 18.153

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 7 22 - 272 294 13 - 404 417
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων 8.022 17 398 8.437 14.693 20 252 14.965

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 6.930 21 1.115 8.066 4.298 27 1.066 5.392

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 183.040 385 1.797 185.222 239.517 - - 239.517

Λοιπά 24.998 1.344 2.719 29.061 34.879 647 13.065 48.591

Σύνολο 424.544 2.285 21.761 448.590 578.515 1.522 22.813 602.850

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σηµειώσεις
Κόστος 

πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Κόστος 

πωληθέντων
Έξοδα 

διάθεσης
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 22 13.825 7.305 21.130 573 43 86 702

Αναλώσεις Αποθεµάτων 29.810 20 29.830 59 - - 59

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 3.303 285 3.588 224 - - 224

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 7 10 3 13 - - - -
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων 2.015 169 2.184 20 - 1 21

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 1.309 243 1.552 14 12 13 39

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 32.673 620 33.293 201 72 190 464

Λοιπά 7.460 458 7.918 106 9 38 154

Σύνολο 90.403 9.104 99.507 1.198 137 327 1.662

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 

 

24 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Φόρος χρήσης 24.355 (47.771) 6.753 155

Αναβαλλόµενος φόρος 1.906 10.826 (2.181) (149)

Σύνολο 26.261 (36.945) 4.573 6

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Η Μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2001 και συνεπώς οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις υπόλοιπες χρήσεις  δεν έχουν καταστεί οριστικές.  Ο αναλυτικός πίνακας 
για τις ανέλεγκτες χρήσεις όλων των εταιρειών που ενοποιούνται παρατίθεται στη Σηµείωση 8. 
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25 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Έσοδα / (έξοδα) συµµετοχών & χρεογράφων (πλην µερισµάτων) 190 (1.105) 29 -
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 1.074 - - -

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 49 260 15 40

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (Σηµ. 19) 119 - - -

Ενοίκια 677 2.121 - -

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) (10.203) (3.319) (1.121) 74

Σύνολο (8.094) (2.043) (1.077) 113

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

26 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2005 το συνολικό ποσό των € 29.705.115,00   
ήτοι € 1,00 ανά µετοχή, και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2006. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν 
απεικονίζουν το προτεινόµενο µέρισµα του 2005. 
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27 Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Καθαρά κέρδη περιόδου 38.910 64.718 10.296 (588)

Προσαρµογές για:

Φόρο εισοδήµατος 26.261 36.945 4.573 6

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 15.993 18.153 3.588 224
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 392 417 14 -

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων (49) - (15) (40)

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση διαθεσίµων προς πώληση (1.074) - - -

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 19 (119) (68) - -

Έσοδα τόκων 21 (1.721) (317) 2 (20)

Έξοδα τόκων 21 1.237 3.418 443 14

(Κέρδη) / ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (3.153) (3.640) - -

Υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών 3.496 2.846 - -

80.173 122.472 18.900 (403)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων 9.833 (9.676) (312) (198)
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) 22.381 62.228 32.330 355
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) 33.965 (81.124) 34.810 (197)
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) (146) (820) 190 (0)
Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης (245) (1.593) (686) (61)

 Άλλα - (22.572) - -

65.788 (53.557) 66.331 (101)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 145.961 68.915 85.232 (504)

ΕΤΑΙΡΙΚΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
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28 Εξαγορές 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. 

Στις 10 Ιανουαρίου 2005 ο Όµιλος απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ελληνικοί 
Λιγνίτες ΑΕ» (πρώην «Παλληρέα ΑΚΤΕ»), έναντι συνολικού τιµήµατος ευρώ 2.500 χιλ. 

Β. ∆ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 

Με συµβάσεις που υπογράφηκαν στις 20/05/2005 και 09/11/2005 η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ∆ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. µε έδρα 
το ∆ήµο Κοιλάδας στο Ν. Λαρίσης, έναντι συνολικού τιµήµατος ευρώ 2.050 χιλ.   

 

29 Μετασχηµατισµός Οµίλου Λόγω ∆ιάσπασης δια απορροφήσεως της ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ  

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ, 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ, που έγιναν στις 15.12.2005, ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης 
∆ιάσπασης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µε απορρόφησή της από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και την 
ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ, η οποία µετονοµάστηκε σε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των 
προαναφεροµένων Γενικών Συνελεύσεων.  

Η εν λόγω διάσπαση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µε απορρόφησή της από τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ, η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του 
Καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ, καθώς επίσης η αντίστοιχη αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ, η σχετική  τροποποίηση του Καταστατικού της και η µεταβολή της 
επωνυµίας της από ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ σε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εγκρίθηκαν µε την α) από  Κ2-16034/15.12.2005 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και την β) από ΕΜ-23244/15.12.2005 απόφαση της Νοµαρχίας 
Αθηνών/Τοµέας Ανατολικής Αθήνας. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 
15.12.2005.  

Από τις 16.12.2005, ήτοι την επόµενη ηµέρα από την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Νοµαρχίας 
Ανατολικής Αθήνας, οι µετοχές της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έπαψαν να είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης  
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ διαγράφηκε από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 

Με βάση τα ανωτέρω, η εταιρεία η οποία απορρόφησε τη κατασκευαστική δραστηριότητα της ΑΚΤΩΡ, και 
συνεχίζει να δραστηριοποιείται είναι η ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕ, η οποία έχει µετανοµαστεί σε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.  Κατά 
συνέπεια στις ατοµικές εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις ως συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2004 
εµφανίζονται αυτά της πρώην ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕ, ενώ για τη χρήση του 2005 η Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνει τα στοιχεία της πρώην ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕ µέχρι την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού (30/09/2005). 
Η περίοδος 01/10/2005 εώς 31/12/2005 περιλαµβάνει και τα αποτελέσµατα του κατασκευαστικού κλάδου που 
απορροφήθηκε. 

Παρόλο που οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις  είναι της νοµικής οντότητας ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕ (η οποία 
µετανοµάστηκε σε ΑΚΤΩΡ), οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται ως συνέχεια των 
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της απορροφόµενης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Παραρτήµατος Β του ∆ΠΧΠ 3. Ως εκ τούτου οι παρούσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
περιλαµβάνουν τα ενοποιηµένα στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού και των Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΚΤΩΡ πριν 
από τη διάσπαση, συµπεριλαµβανοµένων και των συγκριτικών της χρήσης 2004.  
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30 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  

 

31 Λοιπές σηµειώσεις 

 (α) Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2005 ανέρχεται σε 2.003 άτοµα και του Οµίλου σε 
2.623 (πλην κοινοπραξιών) και την 31.12.2004 ανερχόταν σε 1.702 και 1.843 (πλην κοινοπραξιών) 
αντίστοιχα. 

 (β) Στην τρέχουσα χρήση µεταβλήθηκε σε σχέση µε τη χρήση 2004 η µέθοδος ενοποίησης από αυτή της 
Καθαρής Θέσης σε Πλήρους ενοποίησης για τις εταιρείες ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω 
αύξησης του  ποσοστού συµµετοχής της Εταιρείας σε αυτήν  

(γ) Οι εταιρείες που ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην 
τρέχουσα χρήση ενώ δεν συµπεριλαµβάνονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
31.12.2004 είναι οι εξής:  

 i) Με τη µέθοδο της Πλήρους ενοποιήσης: 

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ (1η ενοποίηση 31.03.2005) 

• ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΕ (1η ενοποίηση 30.06.2005) 

• AL  AHMADIAH AKTOR LLC (1 η ενοποίηση 31.12.2005) 

• MILLENIUM CONSTRUCTION EQUIPMENT & TRADING  (1η ενοποίηση 31.12.2005) 

• ∆ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (1η ενοποίηση 31.12.2005) 
 

32 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

Στις 4 Ιανουαρίου 2006 υπογράφηκε στο Muscat Οµάν, µνηµόνιο συµφωνίας ύψους US$ 1,9 δις για την 
κατασκευή της Α’ φάσης του έργου υπό την επωνυµία BLUE CITY. Το συνολικό έργο περιλαµβάνει 10 
φάσεις µε συνολική χρονική διάρκεια κατασκευής δεκαπέντε έτη και προϋπολογισθέν κόστος US$ 20 δις. 
Με την ολοκλήρωσή του το BLUE CITY θα καταλαµβάνει περίπου 35 τετραγωνικά χιλιόµετρα που 
βρίσκονται στην περιοχή Al Sawadi σε απόσταση 100 χιλιοµέτρων βορείως του Muscat και 70 χιλιοµέτρων 
βορείως του διεθνούς αεροδροµίου, σε παραλιακή ζώνη ιδιαίτερου φυσικού κάλους . Η νέα πόλη θα φιλοξενεί 
περίπου 250.000 κατοίκους και µαζί µε τις γύρω περιοχές θα έχει τη δυνατότητα να υποδέχεται δύο 
εκατοµµύρια τουρίστες το χρόνο.  

Η υπογραφή του µνηµονίου συµφωνίας για την Α’ Φάση έγινε µεταξύ της εταιρείας ASIT (Al Sawadi 
Investment and Tourism Co) του Οµάν και της κοινοπραξίας των εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ENKA Insaat ve 
Sanayi AS της Τουρκίας.  

Το έργο της Α’ φάσης του Blue City καταλαµβάνει περίπου 3,5 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µε συνολική δόµηση 
1.700.000 τετραγωνικά µέτρα, που περιλαµβάνουν τέσσερα ξενοδοχεία 5 αστέρων, 5.200 κατοικίες, δύο 
γήπεδα γκολφ προδιαγραφών παγκοσµίου πρωταθλήµατος PGA, τουριστικό χωριό, πολιτιστικό χωριό 
ιστορικής κληρονοµιάς, εµπορικά κέντρα, αµφιθέατρο, δηµαρχείο, σχολεία και όλες τις σύγχρονες υποδοµές 
πόλης. Η κατασκευή της Α’ Φάσης θα ολοκληρώνεται τµηµατικά και το τελευταίο τµήµα της θα παραδοθεί το 
2012. Θα απασχολήσει περίπου 6.500 εργαζοµένους. 
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