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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της «∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» την 26 Μαρτίου 2012, έχουν 
δηµοσιοποιηθεί µέσω του τύπου και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ellaktor.com. 
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας , σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 
δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και 
ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας  ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος , µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και 
λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την  κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τη χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί 
από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού 
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Για τη χρήση 2011 η 
εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
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σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 
καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην 
παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 
και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από 
τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 26 Μαρτίου  2012 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥ∆ΕΝ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2011 – 31/12/2011 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας 

παρουσιάζουµε την έκθεσή µας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 9η κατά σειρά και περιλαµβάνει την χρονική περίοδο από 1 

Ιανουαρίου 2011 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2011. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας  υπήρξαν σύµφωνες µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.  

Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσης και ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων της ως άνω χρήσης 

όπως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και 

συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν 

εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη 

Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της εταιρείας, των 

στοιχείων του Ισολογισµού των Αποτελεσµάτων και της ∆ιάθεσης των Αποτελεσµάτων της κρινοµένης 

χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ενεργητικό 

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 3.015.554 ευρώ έναντι 3.274.128 ευρώ της προηγούµενης χρήσης. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 5.052.923 ευρώ έναντι 5.930.570 ευρώ της προηγούµενης 

χρήσης.  

 

Παθητικό 

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 1.981.297 ευρώ έναντι 2.415.166 ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 752.581 ευρώ έναντι 532.347 ευρώ. Οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 5.334.599 ευρώ έναντι 6.257.185 ευρώ της προηγούµενης 

χρήσης.  
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Ακίνητα 

1. Αγροτεµάχιο στο ∆ήµο Αυλίδας Ευβοίας, θέση Μνήµα Κατή συνολικής επιφάνειας 4.302,65τ.µ. 

2. Αγροτεµάχιο στο ∆ήµο Αυλίδας Ευβοίας, θέση Μνήµα Κατή συνολικής επιφάνειας 4.302,65τ.µ. 

4. Αγροτεµάχιο στο ∆ήµο Αυλίδας Ευβοίας, θέση Μνήµα Κατή συνολικής επιφάνειας 4.500τ.µ. 

3. Βιοµηχανικό κτίριο και κτίριο γραφείων στο ∆ήµο Αυλίδας Ευβοίας, θέση Μνήµα Κατή συνολικής 

επιφάνειας 2.000 τ.µ. 

 

Συµµετοχές  

Η εταιρία κατέχει το 30% των εταιρικών µεριδίων της εταιρίας «Παντεχνική Α.Ε.- 

∆.Κουγιουµτζόπουλος Α.Ε.- Λειτουργία και συντήρηση οδικών αρτηριών Ο.Ε.». 

 

Αριθµοδείκτες 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας σας παρουσιάζουµε τους ακόλουθους 

δείκτες: 

 

    ∆είκτες οικονοµικής διάρθρωσης       

- Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Σύνολο ενεργητικού : 62,49% 

- Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων : 32,55% 

- Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό : 65,70% 

- Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις : 94,72% 

- Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων / Κύκλο εργασιών : -8,62% 

- Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων / Ίδια κεφάλαια : -21,47% 

- Μικτά αποτελέσµατα / Κύκλο εργασιών : 11,25% 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Κύκλος εργασιών 

Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 4.935.001 ευρώ, έναντι 

10.363.014 ευρώ της προηγούµενης χρήσης, σηµείωσαν δηλαδή µείωση που ανήλθε σε ποσοστό                     

-52,38%.  

 

Μικτό κέρδος 

Το µικτό κέρδος της Εταιρείας ανήλθε σε 554.958 ευρώ το 2011 (11,25%  επί των πωλήσεων) έναντι 

1.904.365 ευρώ το 2010 (18,38% επί των πωλήσεων). 

 

Λειτουργικά έξοδα 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας σε σχέση προς την προηγούµενη χρήση παρουσιάζουν τις εξής 



∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2011 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 14-39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

7

µεταβολές:   

 

Έξοδα ∆ιάθεσης µείωση κατά 45,15 %.  

Έξοδα ∆ιοίκησης µείωση κατά 49,57 %. 

 

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αυξήθηκαν σε σχέση µε το 2010, σε απόλυτα ποσά  

κατά  54.890 ευρώ.  

 

Κέρδη εκµετάλλευσης 

 

Τα Κέρδη εκµετάλλευσης της χρήσης προ φόρων ανέρχονται σε -425.293 ευρώ (2010: 282.985 ευρώ).  

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης µετά από φόρους ανέρχονται σε -433.869 ευρώ (2010: 124.770 ευρώ). 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

� ∆εν συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής της 
Έκθεσης. 

� ∆εν προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης. 
� Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα κατά την 31.12.2011. 

 
Ακολουθούµενες βασικές λογιστικές αρχές  

Για την κατάρτιση του Ισολογισµού της χρήσης 2011, καθώς και του Λογαριασµού  «Αποτελέσµατα 

Χρήσης», εφαρµόστηκαν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς(∆.Π.Χ.Α.) που έχουν 

εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη 

Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις αρχές του ιστορικού κόστους. 

 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα 

των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς 

και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης 

των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα 

εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων εκτιµήσεων και 

υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγµατοποιούνται ή και σε επόµενες εάν η 

αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και επόµενες χρήσεις.  
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Τέλος, σας αναφέρουµε ότι : 

- Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 

- Η Εταιρεία δεν κατέχει διαθέσιµο συνάλλαγµα. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

Η εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 

(µεταβολές σε τιµές αγοράς πρώτων υλών όπως αλουµίνιο, µεµβράνες, χάλυβας, σίδηρος, τσιµέντο 

κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων. 

 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 

κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά 

τους χρηµατοοικονοµικούς 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, καθώς και η βραχυπρόθεσµη επένδυση 

των διαθεσίµων. 

 

(α) Κίνδυνος αγοράς: Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους 

δραστηριοποιείται η Εταιρία. Ενδεικτικά, η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή στις 

συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των κατασκευών και τις αγορές πρώτων υλών. Οι υπηρεσίες της 

εταιρίας παρακολουθούν στενά τις τάσεις στην αγορά όπου αναπτύσσεται επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και σχεδιάζουν ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα 

δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει 

αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε 

επαρκή πιστοληπτική ικανότητα, πλην µεµονωµένων περιπτώσεων στα πλαίσια της οικονοµικής κρίσης 

που διέρχεται η Ελλάδα. Η Εταιρία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό 

κίνδυνο. 

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων πελατών έχει ως εξής: 
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31-∆εκ-11 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα   1.341.409 

Είναι σε καθυστέρηση:   
0  - 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. 
Καταστάσεων 114.359 
3  - 6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. 
Καταστάσεων 341.138 
6 µήνες - 1έτος πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. 
Καταστάσεων 126.026 
Πάνω από 1 έτος  πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. 
Καταστάσεων 545.342 

Σύνολο 2.468.374,50 

Μείον:  προβλέψεις αποµείωσης  (70.000) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  2.398.274,50 
 

Στα υπόλοιπα της κατηγορίας «Απαιτήσεις πάνω από 1 έτος» το µεγαλύτερο µέρος αφορά απαιτήσεις 

από το δηµόσιο, οι οποίες θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. Για το υπόλοιπο ποσό, η πρόβλεψη που 

διενεργήθηκε θεωρείται επαρκής για να καλύψει πιθανούς κινδύνους επισφάλειας.  

Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία σύνταξης 

του Ισολογισµού και δεν απαιτείται προεξόφληση. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας: Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η εταιρία προϋπολογίζει 

και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και 

µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά όρια. 

 

 (δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα δεν είναι 

ουσιαστικά εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς η πλειονότητα των συναλλαγών της 

πραγµατοποιούνται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας. 

   

(ε) Κίνδυνος επιτοκίου: Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση της 

Εταιρίας παρακολουθεί συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί 

την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί 

κρίνονται σηµαντικοί.   

Το σύνολο του δανεισµού της Εταιρίας είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη 

φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών. 

Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά πενήντα µονάδες βάσης (+0.5%) θα είχε ως 
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αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2011, κρατώντας όλες τις 

άλλες µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 9.783. Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στα προ 

φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την 

θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας θεωρείται αρκετά ασφαλής, παρόλη την αρνητική συγκυρία, 

λόγω της ύπαρξης προοπτικής ανάπτυξης ικανοποιητικών κερδών και της χρηστής διαχείρισης.  

Οι προοπτικές για το 2012  είναι ευοίωνες καθότι η εταιρία συνεργάζεται µε µόνιµους, σταθερούς και 

φερέγγυους πελάτες.  Η εταιρία αναπτύσσεται µε σταθερά βήµατα έχοντας επεκτείνει την παραγωγική 

της δραστηριότητα µέσω της παραγωγής µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.  

Μετά τιµής, 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

∆ηµήτριος ΚΟΥΤΡΑΣ 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Αντιγόνη ΓΙΟΚΑΡΗ 

 

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μαρία – Αναστασία συζ. Εµµ. ΚΑΡΑΤΖΑ 

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Αναστάσιος ΑΡΑΝΙΤΗΣ 

        

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Σπυριδούλα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης 
  

   Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση  31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
  Ενσώµατα πάγια 6 2.922.101 3.177.905 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 516 1.061 

Επενδύσεις σε συγγενείς  8 80.000 80.000 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 19 0 0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10 12.938 15.162 

3.015.554 
 

3.274.128 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

  Αποθέµατα 9 1.507.743 1.294.019 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 3.149.234 4.342.990 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 395.946 293.561 

5.052.923 
 

5.930.570 

Σύνολο ενεργητικού 
 

    
 

8.068.477 
 

9.204.698 

      Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
  Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

Μετοχικό κεφάλαιο 12 1.683.000 1.683.000 

Λοιπά αποθεµατικά 13 92.079 92.079 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 206.218 640.087 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.981.297 
 

2.415.166 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  ∆άνεια µακροπρόθεσµα 15 343.057 474.536 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 10.531 1.955 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 16 26.902 48.669 

Επιχορηγήσεις 18 372.091 7.187 

752.581 
 

532.347 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 3.200.800 4.057.430 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0 73.057 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 15 1.871.251 1.864.149 

Μερίσµατα πληρωτέα 14 262.548 262.548 

5.334.599 
 

6.257.184 
Σύνολο υποχρεώσεων 

  
6.087.180 

 
6.789.532 

 
 

 8.068.477  9.204.698 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 
 
 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 1/1-31/12/2011 
1/1-

31/12/2010 

Πωλήσεις 
 

4.935.001 10.363.014 

Κόστος πωληθέντων 20 -4.380.043 -8.458.650 

Μικτό κέρδος 
 

554.958 1.904.364 

Έξοδα διάθεσης 20 -228.386 -416.415 

Έξοδα διοίκησης 20 -597.884 -1.185.600 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 21 11.013 90.740 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 
 

-260.299 393.089 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) – καθαρά 22 -164.994 -110.104 

Κέρδη προ φόρων 
 

-425.293 282.985 

Φόρος εισοδήµατος 23 -8.576 -158.214 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

-433.869 124.770 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -433.869 124.770 
 
 
 
 
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1-Ιαν-10 1.683.000 83.979 618.786 2.385.765 
Συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 124.771 124.771 
Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 8.100 -8.100 0 
∆ιανοµή Μερίσµατος 0 0 -95.370 -95.370 

31-∆εκ-10 1.683.000 92.079 640.087 2.415.166 

1-Ιαν-11 1.683.000 92.079 640.087 2.415.166 
Συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 -433.869 -433.869 

31-∆εκ-11 1.683.000 92.079 206.218 1.981.297 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 
31-∆εκ-

11 
 

31-∆εκ-
10 

Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων  -425.293 282.985 

Αποσβέσεις ενσώµατων και  άϋλων παγίων στοιχείων 298.581 294.864 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  -22.043 -2.695 

Έσοδα τόκων -827 -16.828 

Έξοδα τόκων 165.821 126.932 

16.239 
 

685.257 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 
   (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων -213.724 -443.335 

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων  1.195.980 
-

1.175.923 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων -856.630 709.654 

Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης -21.767 7.640 

Καταβληθέντες τόκοι -174.822 -89.200 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -73.057 -15.612 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -127.781 
 

-321.519 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές ενσώµατων παγίων -42.231 -436.824 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 827 16.828 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -41.404 
 

-419.996 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Ληφθήσες επιχορηγήσεις 386.947 0 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 -9.537 

∆άνεια αναληφθέντα (Κεφάλαιο) 0 771.000 

Αποπληρωµή δανεισµού (Κεφάλαιο) -57.625 -38.813 

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων -57.750 -81.855 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 271.572 
 

640.795 

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 102.386 
 

-100.719 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 293.561 
 

394.279 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 395.946 
 

293.561 
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 Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 14-39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

1. Περιγραφή της εταιρείας 

Η Ανώνυµη Εταιρεία ∆.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (καλούµενη εφεξής <<εταιρεία>> ) έχει 

συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Η επίσηµη έδρα της είναι το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του 

∆ήµου Βαθέως Αυλίδος του Νοµού Ευβοίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας στο διαδίκτυο 

είναι  www.ellaktor.com.  

 

Σκοπός της εταιρείας είναι ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η εµπορία και η τοποθέτηση πινακίδων πάσης 

φύσεως και ειδών (υλικών) σήµανσης καθώς και η εµπορία κάθε συναφούς προιόντος. Ο σχεδιασµός, 

η κατασκευή και η τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κάθε τύπου και η κατασκευή 

µεταλλικών στοιχείων.Η εκτέλεση διαγραµµίσεων του οδοστρώµατος του εθνικού και του επαρχιακού 

δικτύου και αυτοκινητοδρόµων. Η εκπόνηση µελετών σήµανσης. Η τοποθέτηση ηλεκτρονικής 

σήµανσης-σηµατοδότησης σε εθνικές οδούς, αυτοκινητοδρόµους κλπ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

στην Ελλάδα. 

 

2. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2011 έχουν καταρτισθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη 

Επιτροπή ∆ιερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις αρχές του ιστορικού 

κόστους. 

 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα 

των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς 

και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης 

των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα 

εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων εκτιµήσεων και 

υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγµατοποιούνται ή και σε επόµενες εάν η 

αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και επόµενες χρήσεις.  

 

 

2.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η Εταιρεία  τηρεί τα λογιστικά βιβλία τους σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν. 2190/1920) 
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και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων 

έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε τα 

∆.Π.Χ.Α..  

 

 

2.3 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 εγκρίθηκαν 

προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 26η Μαρτίου 2012. 

 

 

3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 

Το νόµισµα λειτουργίας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ 

χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των 

συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία 

του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να 

αντανακλούν  τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

 

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από  την 

αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα. 

 

3.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως. Οι αξίες αυτές 

απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν αποµειώση  των 

παγίων. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης του  παγίου, αποτελείται από την τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων όλων  

των άµεσα επιρριπτέων δαπανών  ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την κατά 

προορισµό χρήση του.  

 

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα 

προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, 
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συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 

πραγµατοποιούνται. 

 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή 

της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση τη σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά 

κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

 

Εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων                                                         1-20  έτη  

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις       5-7 έτη 

Μεταφορικά µέσα   5-7 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1-5 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη 

αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

 

3.3 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικά προγράµµατα 

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 

αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού.  

 

Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την 

µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

 

Λογισµικά προγράµµατα  1-3 έτη 

 

3.4 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, δείχνουν ότι η 

λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 
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περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του, 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 

µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου 

στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 

οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 

στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί 

το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας 

του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία 

ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα 

έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει 

µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

 

3.5 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος των αποθεµάτων 

προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες 

που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσής τους. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης τους στην κανονική 

λειτουργία της εταιρείας, µειωµένη µε τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Αποµείωση 

της αξίας βραδέως κινούµενων ή απαξιωµένων αποθεµάτων διενεργείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  

 

3.6 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και 

των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα 

τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

3.7 ∆ιαθέσιµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις 
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όψεως.  

 

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Αµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, 

µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προιόντος της έκδοσης.  

 

3.9 ∆άνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην 

των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιµή 

κτήσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της 

παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

 

3.10 Κόστη δανεισµού 

Όλα τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους 
 
 
3.11 Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα υποχρέωση (νοµική ή τεκµαρτή) ως 

αποτέλεσµα ενός γεγονότος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που εµπεριέχει οικονοµικά 

οφέλη για τη διευθέτησή της καθώς επίσης µπορεί να γίνει µία αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της 

υποχρέωσης. Όταν η Εταιρεία αναµένει όλες ή µέρος των προβλέψεων να ανακτηθούν, για 

παράδειγµα από ασφαλιστικό συµβόλαιο, η ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερη απαίτηση και µόνον 

όταν η είσπραξη θεωρείται βεβαία τότε η δαπάνη σχετικά µε την πρόβλεψη καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων καθαρή από την απαίτηση. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου 

που αναµένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η χρηµατοοικονοµική 

επίπτωση του χρόνου είναι σηµαντική τότε οι προβλέψεις καθορίζονται προεξοφλώντας τις 

αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές µε ένα καθαρό φόρου επιτόκιο που αντιπροσωπεύει τις 

τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για την χρηµατοοικονοµική επίπτωση του χρόνου και, όπου 

κρίνεται απαραίτητο, τους ιδιαίτερους κινδύνους που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις. Όπου 

χρησιµοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση της πρόβλεψης λόγω της παρόδου του χρόνου 

αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µίας εκροής πόρων που 

περιλαµβάνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν µια εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3. 12 Μισθώσεις 

3.12.1. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
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Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη 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 µεγαλύτερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης 

ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους, εκτός όπου δεν υπάρχει λογική 

βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της µίσθωσης. 

 

3.12.2  Λειτουργικές µισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 

ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 

(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

3.13 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο 

τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως 

αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου και υπολογίστηκε µε βάση τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ 

της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται 

και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει 

διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να 

αξιοποιηθεί. 

 



∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2011 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 14-39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

20

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 

κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες 

χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί 

από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή 

ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

3.14 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση της εταρίας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν για τη µελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός προσµετράται και 

απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον 

προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την 

απόδοση, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού 

∆ηµοσίου. 

 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που 

αναλύονται στη Σηµείωση 16 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο 

αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη 

συνταξιοδοτήσεως της χρήσεως συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη 

κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά 

κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση 

περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά 

κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στη µέση υπολειπόµενη διάρκεια της περιόδου παροχής 

υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους 

συνταξιοδότησης κάθε χρήσεως εάν κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της 

µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης 

δεν χρηµατοδοτούνται. 

 
3.15 Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα  

Το προσωπικό της εταιρείας  καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές 

παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο 

ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το 



∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2011 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 14-39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

21

συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την 

πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.  

 

3.16 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονοµαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη 

διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους 

προβλεπόµενους όρους. Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να 

αντιστοιχίσουν τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισµένες να αντισταθµίσουν. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις σχετικά µε την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων (παγίων) συµπεριλαµβάνονται στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα εποµένων χρήσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδο και 

µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του 

επιχορηγηθέντος  περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.17  Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές  καταθέσεις, οι 

εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών.Η διοίκηση της Εταιρείας 

πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία 

της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε 

σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και 

συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία 

απεικονίζονται αυτές οι υποχρεώσεις.  

 

3.18 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί 

κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. 

 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του 

αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια 

έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.  

 

3.19 Μερίσµατα 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3.20 Κέρδη ανά µετοχή  
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Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µε το µέσο 

σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης 

περιόδου. 

 

4. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων και ερµηνείες τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν στην παρούσα περίοδο αναφοράς και τις 
µεταγενέστερες αυτής. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση αυτών των 
νέων προτύπων, των τροποποιήσεων των υφιστάµενων προτύπων και των ερµηνειών παρατίθεται 
ακολούθως 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

 
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»  
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου 
να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη 
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα 
συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»  
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα 
δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα 
αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής 
οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους 
εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα 
αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη 
παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»  
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει 
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.   
 
Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται 
σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών 
για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική 
οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου 
τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που 
προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, 
και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που 
αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που 
βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  
 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων.  
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  
 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν 
από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε 
σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε 
επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών 
από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  
 
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 
επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2012   

 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις 
επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 
αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 
της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, 
η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 
υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και 
οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των 
στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής 
της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα 
αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης 
των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός 
αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων 
ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η 
διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο 
Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων 
γνωστοποιήσεων. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 
επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 
ακίνητα».  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι 
πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 
µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι 
βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην 
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η 
οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να 
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες 
απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης.  Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 
10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα 
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά 
πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται 
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του 
καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, 
που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως 
καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 
τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη 
οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να 
υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν 
σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου 
να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά 
δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν 
υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που 
συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε 
αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά 
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές 
επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από 
κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική 
οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς 
να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα 
τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο 
∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές 
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σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις.  
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 
χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 
την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.  

  
 

5.  Κέρδη ανά µετοχή 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως ακολούθως: 

31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της 
Εταιρείας -433.869 124.770 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 561.000 561.000 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 0 0 
Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 561.000 561.000 

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε Ευρώ) -0,7734 
 

0,2224 
 

 

 

6.  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. 
υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 
 1-Ιαν-10 
 

2.167.471 
 

336.991 
 

560.181 
 

268.692 
 

0 
 

3.333.335 
Προσθήκες εκτός από leasing 5.570 92.000 310.406 14.619 14.229 436.824 
Προσθήκες µε leasing 0 0 85.734 0 0 85.734 

31-∆εκ-10 
 

2.173.041 
 

428.991 
 

956.321 
 

283.311 
 

14.229 
 

3.855.893 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
 1-Ιαν-10 
 

-49.692 
 

-72.665 
 

-144.352 
 

-116.960 
 

0 
 

-383.669 
Αποσβέσεις περιόδου -88.408 -58.308 -104.371 -43.232 0 -294.319 

31-∆εκ-10 
 

-138.100 
 

-130.973 
 

-248.723 
 

-160.192 
 

0 
 

-677.988 

Αναπόσβεστη αξία στις  31 
∆εκεµβρίου 2010 

 
2.034.941 

 
298.018 

 
707.598 

 
123.119 

 
14.229 

 
3.177.905 
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Ποσά σε Ευρώ 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµ 

Ακινητ. 
υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 
 1-Ιαν-11 
 

2.173.041 
 

428.991 
 

956.321 
 

283.311 
 

14.229 
 

3.855.893 
Προσθήκες εκτός από leasing 35.476 0 0 4.455 2.300 42.231 
Προσθήκες µε leasing 0 0 0 0 0 0 

31-∆εκ-11 
 

2.208.517 
 

428.991 
 

956.321 
 

287.766 
 

16.529 
 

3.898.124 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
 1-Ιαν-11 
 

-138.100 
 

-130.973 
 

-248.723 
 

-160.192 
 

0 
 

-677.988 
Αποσβέσεις περιόδου -88.640 -44.144 -126.875 -38.377 0 -298.036 

31-∆εκ-11 
 

-226.740 
 

-175.117 
 

-375.598 
 

-198.569 
 

0 
 

-976.023 

Αναπόσβεστη αξία στις  31 
∆εκεµβρίου 2011 

 
1.981.778 

 
253.874 

 
580.723 

 
89.197 

 
16.529 

 
2.922.101 

 

 

Τα γήπεδα - οικόπεδα καθώς και τα  κτίρια της Εταιρείας αποτιµώνται στην αξία κτήσης.  

 

 

 

7.   Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ Λογισµικό Λογισµικό 
Κόστος Κόστος 

1-Ιαν-11 7.927 1-Ιαν-10 7.927 
Προσθήκες Προσθήκες 0 
Αποµείωση 0 Αποµείωση 0 

31-∆εκ-11 7.927 31-∆εκ-10 7.927 

  Συσσωρευµένες αποσβέσεις Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
1-Ιαν-11 -6.867 1-Ιαν-10 -6.322 

Αποσβέσεις περιόδου -545 Αποσβέσεις περιόδου -545 
31-∆εκ-11 -7.412 31-∆εκ-10 -6.867 

Αναπόσβεστη αξία στις   31 
∆εκεµβρίου 2011 516 

Αναπόσβεστη αξία στις   31 
∆εκεµβρίου 2010 1.061 
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8.   Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Στην αρχή της περιόδου 80.000 80.000 

Προσθήκες  0 0 

(Πωλήσεις) 0 0 

(Αποµείωση) 0 0 

Στο τέλος της περιόδου 80.000 80.000 
 

 

9.  Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 
Εµπορεύµατα 336.394 376.002 
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 548.565 335.777 
Α' ύλες 622.784 578.794 
Προκαταβολή για αγορά αποθεµάτων 0 3.446 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 1.507.743 1.294.019 
 

 

10.  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Πελάτες  1.055.567 1.143.871 
Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 1.412.707 2.556.885 
Προβλέψεις αποµείωσης -70.000 -70.000 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 2.398.275 

 
3.630.756 

Λοιπές Απαιτήσεις 763.897 727.396 
Σύνολο 3.162.172 

 
4.358.152 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 12.938 
 

15.162 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.149.234 

 
4.342.990 

3.162.172 
 

4.358.152 
 

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

 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 113.857 
Πρόβλεψη αποµείωσης 
∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στην περίοδο 
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν -43.857 
Συναλλαγµατικές διαφορές 
Προεξόφληση 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 70.000 
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 Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 70.000 
Πρόβλεψη αποµείωσης 
∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στην περίοδο 
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν 0 
Συναλλαγµατικές διαφορές 
Προεξόφληση 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 70.000 
 

 

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων πελατών έχει ως εξής: 

 

31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 1.341.409 2.485.066 
Είναι σε καθυστέρηση: 
0  - 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 114.359 275471 
3  - 6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 341.138 92.998 
6 µήνες - 1έτος πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 126.026 149.011 
Πάνω από 1 έτος  πριν από την ηµεροµηνία των Οικον. Καταστάσεων 545.342 698.211 
Σύνολο 2.468.275 

 
3.700.756 

Μείον:  προβλέψεις αποµείωσης (70.000) (70.000) 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών  2.398.275 

 
3.630.756 

 

 

Στα υπόλοιπα της κατηγορίας «Απαιτήσεις πάνω από 1 έτος» το µεγαλύτερο µέρος αφορά απαιτήσεις 

από το δηµόσιο, οι οποίες θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. Για το υπόλοιπο ποσό, η πρόβλεψη 

που διενεργήθηκε θεωρείται επαρκής για να καλύψει πιθανούς κινδύνους επισφάλειας.  

Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία σύνταξης 

του Ισολογισµού και δεν απαιτείται προεξόφληση. 

 
Το σύνολο των απαιτήσεων είναι σε ευρώ. 
 

11. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη 

ζήτηση. Πιο συγκεκριµένα: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 4.435 6.575 

Καταθέσεις όψεως 391.510 286.986 

Σύνολο 395.946 
 

293.561 
 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι σε ευρώ. 
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12.  Μετοχικό Κεφάλαιο  

 

Ποσά σε Ευρώ Αριθµός µετοχών Κοινές µετοχές 

1 Ιανουαρίου 2011 561.000 1.683.000 

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 0 0 

31 ∆εκεµβρίου 2011 561.000 1.683.000 
 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2011, µέτοχος αυτής ήταν η ΑΚΤΩΡ 

Α.Ε. 

 

13. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ Τακτικό αποθεµατικό 

1-Ιαν-10 83.979 
Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 8.100 

31-∆εκ-10 92.079 

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 0 

31-∆εκ-11 92.079 
 

 

14. Μερίσµατα 

Την 26/3/2012, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη µη διανοµή µερίσµατος.  

 

15.  ∆άνεια 

Τα  δάνεια της εταιρείας  έχουν χορηγηθεί από τράπεζες εσωτερικού και  είναι εκπεφρασµένα σε 

ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, 

χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.  

 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
Τραπεζικός δανεισµός 226.938 291.946 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 116.120 182.590 
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 343.057 

 
474.536 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
Τραπεζικός δανεισµός 1.805.153 1.787.974 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 66.098 76.175 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.871.251 

 
1.864.149 

Σύνολο δανείων 2.214.309 
 

2.338.685 
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Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι 

εξής:  

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
 Ποσά σε Ευρώ έως 6 µήνες 6-12 µήνες >12 µήνες Σύνολο 

Σύνολο δανείων 31-∆εκ- 10 2.338.685 0 0 2.338.685 
Σύνολο δανείων 31-∆εκ- 11 2.214.309 0 0 2.214.309 
 

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
31-∆εκ-

11 
 

31-∆εκ-
10 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 225.177 131.478 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 117.881 301.620 
Πάνω από 5 έτη 0  41.438 

343.058 
 

474.536 

 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
Ποσά σε Ευρώ 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - ελάχιστα µισθώµατα 
31-∆εκ-

11 
 

31-∆εκ-
10 

Μέχρι 1 έτος 71.577 85.433 
Από 1 έως 5 έτη 120.630 192.207 
Περισσότερο των 5 ετών  0  0 

Σύνολο 192.207 
 

277.640 
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων -9.989 -18.876 
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 182.218 

 
258.765 

 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται παρακάτω: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Μέχρι 1 έτος 66.098 76.175 
Από 1 έως 5 έτη 116.120 182.590 
Περισσότερο των 5 ετών 0  0  

Σύνολο 182.218 
 

258.765 
 

 

 

16.  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για τη µελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 

απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον 



∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2011 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 14-39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

32

προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.  

 

Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας: 

31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Μέσος αριθµός εργαζοµένων 45 64 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.056.237 1.882.153 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 274.746 526.786 
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 0 7.640 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 8.270 24.093 
Σύνολο 1.339.254 

 
2.440.672 

 

 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης στον ισολογισµό έχει ως ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Yπόλοιπο έναρξης 48.669 41.029 
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 0 7.640 
Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις (21.767) 0 
Υπόλοιπο τέλους 26.902 

 
48.669 

 

 

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητη 

εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της 

αναλογιστικής µελέτης έχουν ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Υποχρεώσεις ισολογισµού για: 
Συνταξιοδοτικές παροχές 26.902 48.669 
Σύνολο 26.902 

 
48.669 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα  
Συνταξιοδοτικές παροχές 0 7.640 
Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις (21.767) 
Σύνολο (21.767) 

 
7.640 

 

 

 

17. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Προµηθευτές 2.339.445 3.089.628 
∆εδουλευµένα έξοδα 18.600 6.600 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 94.544 161.264 
Λοιπές υποχρεώσεις 662.089 648.551 
Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 86.123 151.388 
Σύνολο 3.200.800 

 
4.057.430 

 

Ολα τα ποσά είναι σε ευρώ και αφορούν βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Προκαταβολές πελατών 12.176 8.617 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 41.819 82.512 
Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) πληρωτέες 175.636 137.724 
Πιστωτές µηχανηµάτων 3436 
Λοιποί πιστωτές 432.459 420.409 
Σύνολο 662.089 

 
652.698 

 

 

18.   Eπιχορηγήσεις 

Οι επιχορηγήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Στην αρχή της περιόδου 7.187 9.882 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα: στα Λοιπά έσοδα-έξοδα (-) (22.043) (2.695) 
Προσθήκες 386.947 0 
Στο τέλος της περιόδου 372.091 

 
7.187 

 

 

19.          Αναβαλλόµενη φορολογία 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 
Πάγια µε χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

1-Ιαν-11 71.692 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων -18.098 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 0 

31-∆εκ-11 53.594 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 

Υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-11 62.104 7.634 69.737 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων -25.660 -1013,87 -26.674 

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 

31-∆εκ-11 36.444 6.620 43.063 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 
Πάγια µε χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

1 Ιανουάριος 2010 67.810 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 3.882 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 0 

31 ∆εκέµβριος 2010 71.692 

 

 

    
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    

Ποσά σε Ευρώ 

Υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Λοιπά Σύνολο 
1 Ιανουάριος 2010 60.186 9.198 69.384 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 1.918 -1.564 353 
(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 
31 ∆εκέµβριος 2010 62.104 7.634 69.737 
    

 

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

   

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 1.955 -1.574 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων  8.576 3.529 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 0 0 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 10.531 1.955 
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20.           Έξοδα ανά κατηγορία 

                                                                               31-∆εκ-11   

Ποσά σε Ευρώ 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 1.050.153 122.514 166.587 1.339.253 
Αναλώσεις Αποθεµάτων 2.135.151 0 0 2.135.151 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  281.316 4.856 11.863 298.036 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  545,11 0 0 545 
Παροχές τρίτων 182.200 20.499 68.469 271.169 
Αµοιβές τρίτων 399.993 26.998 236.527 663.519 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0 
Φόροι-Τέλη (∆ηµοτικοί φόροι κ.λπ) 23.407 9.479 41.622 74.508 
Λοιπά έξοδα 307.277 44.040 72.816 424.132 
Σύνολο 4.380.043 228.386 597.884 5.206.313 

 

                                          

                                                                              31-∆εκ-10      

 

Ποσά σε Ευρώ 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 1.996.047 106.990 337.634 2.440.672 
Αναλώσεις Αποθεµάτων 5.279.968 0 0 5.279.968 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  239.969 7.443 46.907 294.320 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  0 0 545 545 
Παροχές τρίτων 289.566 30.128 89.198 408.892 
Αµοιβές τρίτων 112.594 30.220 516.677 659.491 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0 0 0 
Φόροι-Τέλη (∆ηµοτικοί φόροι κ.λπ) 61.409 22.784 5.037 89.230 
Λοιπά έξοδα 479.096 218.849 189.603 887.548 
Σύνολο 8.458.650 416.415 1.185.600 10.060.665 

 

 

21.          Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα - έξοδα  
 
Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 

 
31-∆εκ-10 

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων  22.043 2.695 

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 48.921 2.979 

Έκτακτα ανόργανα (έξοδα) (52.145) (4.622) 

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων (12.488) 92.889 

(Έξοδα) προηγουµένων χρήσεων 0 (5.226) 

Λοιπά Κέρδη/Ζηµιές 4.684 2.024 

Σύνολο 11.013 
 

90.740 
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22.          Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) – καθαρά 

 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 

Έξοδα τόκων 

 -Τραπεζικά δάνεια 145.398 100.138 

 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 8.834 12.789 

154.233 
 

112.927 

Έσοδα τόκων 

 - Έσοδα τόκων 827 16.828 

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 153.406 
 

96.099 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 7.552 7.711 

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών 4.036 6.294 

11.588 
 

14.005 

Σύνολο 164.994 
 

110.104 
 

23. Φόρος εισοδήµατος 

Φορολογία εισοδήµατος 
Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 

 
31-∆εκ-10 

Φόρος χρήσης  0 154.686 
Αναβαλλόµενος φόρος 8.576 3.529 
Σύνολο 8.576 

 
158.215 

Ποσά σε Ευρώ 
Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -425.293 282.985 
Συντελεστής φορολογίας: 20% 24% 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές  -85.059 67.916 

Φόρος επί αναµορφώσεων 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 0 20.400 
Φορολογικές ζηµιές χρήσης  91.725 0 

∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόµενης 
φορολογίας 1.910 30 
Έκτακτη εισφορά 0 19.366 
Περαίωση βάσει Ν. 3888/2010 0 50.503 

Φορολογία στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 8.576 
 

158.214 
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24. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

 

∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις: 

   Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 
Έως 1 έτος 77.389 45.139 
Από 1-5 έτη 103.415 101.095 
Περισσότερα από 5 έτη  0  0 

180.804 
 

146.234 
 

 

 

25.  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Η εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε τιµές αγοράς πρώτων υλών όπως αλουµίνιο, µεµβράνες, χάλυβας σίδηρος, τσιµέντο 
κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων. 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά 
τους χρηµατοοικονοµικούς 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, καθώς και η βραχυπρόθεσµη επένδυση 
των διαθεσίµων. 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η 
Εταιρία. Ενδεικτικά, η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν 
στον κλάδο των κατασκευών και τις αγορές πρώτων υλών. Οι υπηρεσίες της εταιρίας παρακολουθούν 
στενά τις τάσεις στην αγορά όπου αναπτύσσεται επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν 
ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι 
ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα. Η Εταιρία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η εταιρία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 
χρηµατοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα 
τραπεζικά πιστωτικά όρια. 
 
 (δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα δεν είναι ουσιαστικά εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό 
κίνδυνο καθώς η πλειονότητα των συναλλαγών της πραγµατοποιούνται σε Ευρώ το οποίο είναι το 
λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας. 
. 
   
(ε) Κίνδυνος επιτοκίου 
Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί 
συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης 
σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί.  
Το σύνολο του δανεισµού της Εταιρίας είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια. 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη 
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φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών . 
 
 
Ανάλυση Ευαισθησίας των δανείων της εταιρίας σε Μεταβολές Επιτοκίων 
 
Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά πενήντα µονάδες βάσης (+/-0.50%) θα είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2011, κρατώντας όλες τις 

άλλες µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 10.160. Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στα προ 

φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την 

θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

 

 

26.     Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 

συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11 
 

31-∆εκ-10 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.216.092 8.295.501 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 16.563 133.590 

Απαιτήσεις 1.341.409 2.556.885 

Υποχρεώσεις 84.464 151.388 
 

 

 

    27.     Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν ύστερα από φορολογικό 

έλεγχο των ανέλεγκτα φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές ύστερα από την 

περαίωση του ελέγχου και οριστικοποίηση των σχετικών ποσών φόρων.  Για τη χρήση 2011 η εταιρία 

έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές 

υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριµένα 

εναντίον της Εταιρείας κατά την 31/12/2011 υφίστανται αγωγές συνολικού ποσού 973 χιλ. περίπου. Η 



∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2011 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 14-39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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∆ιοίκηση, καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να 

διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ή στα 

αποτελέσµατα της λειτουργίας τους. ∆εν υφίστανται αγωγές που ενδέχεται να κινηθούν κατά της 

Εταιρείας µας, οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

 

 

  28.         Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 31ης 

∆εκεµβρίου 2011 γεγονότα που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.    
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