
 

 

 

 

 

 

 

E-CONSTRUCTION Α.Ε. 

 

Ετήσιες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  για  την  περίοδο  από 

1  Ιανουαρίου  έως  31  ∆εκεµβρίου  2008 

 

 

 

 

             Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες  Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της «E-CONSTRUCTION Α.Ε.» την 24/3/2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.jp-avax.gr . 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 της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά 
στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.     

 

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

E-CONSTRUCTION Α.Ε. 
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ΕΕ KKΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΣΣ   
του ∆ιοικ. Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ανώνυµης 

Εταιρίας 

EE -- CC OO NN SS TT RR UU CC TT II OO NN   
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

Λεωφόρος Αµαρουσίου – Χαλανδρίου 29 - Μαρούσι 151 25 – Τηλ. :210- 68.96.960, Fax: 210- 

68.00.076 

Αρ.ΜΑΕ 51858/01ΑΤ/Β/02/171 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλλουµε     : 

Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008 και την παρούσα 

έκθεση διαχείρισης για ενηµέρωση σας επί της πραγµατικής εικόνας  της οικονοµικής θέσης 

της εταιρείας και της εξέλιξης των εργασιών της κατά την διαχειριστική χρήση 1.1.2008 – 

31.12.2008 και πληροφορίες για τις προοπτικές του τρέχοντος έτους, που έχει ως εξής: 

 

Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 

Το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η εταιρεία τόσο οικονοµικά όσο και επιχειρηµατικά 

καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος των παλαιών µετόχων της εταιρείας, οδήγησαν τελικά 

στις 12/11/2008 στη µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών (ποσοστού 37,50% και 25% επί 

του συνόλου των µετοχών) που κατείχε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ΓΕΚ αντίστοιχα, στη J&P ΑΒΑΞ  η 

οποία πλέον κατέχει το 100% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  

 

Οικονοµικά Αποτελέσµατα 
Τα έσοδά της ανήλθαν στο ποσό των  € 71.374 ενώ το χρεωστικό υπόλοιπο των πελατών της 

31/12/2008  ανήλθε στο ποσό των € 76.103 µετά τη διαγραφή των επισφαλών απαιτήσεων 

ύψους € 173.434 στα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσης. 

Κατόπιν τούτου η κλειόµενη χρήση έκλεισε µε ζηµίες ύψους € 301.130 που προέκυψαν ως 

εξής:                                                                                                                 

 Κύκλος εργασιών                       :        71.374 

Μείον : Κόστος πωλήσεων   :        80.367     - 8.993    

Μείον : Έξοδα ∆ιοικήσεως    :        77.071 

Έξοδα ∆ιαθέσεως   :        41.158  

∆ιαγραφή Επισφαλών Απαιτ.       :       173.434 

Λοιπά Έσοδα Έξοδα                   :                     272   -291.935  

                                                                              -300.928 

 Μείον :Χρηµατοοικονοµικό κόστος         :             202 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (ζηµία)                          -301.130     



Εκτιµήσεις & Προοπτικές για το 2009 

Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι η τρέχουσα διεθνής κρίση αποτελεί σοβαρό παράγοντα αβεβαιότητας για 

τους όρους µε τους οποίους θα λειτουργήσουν οι αγορές αλλά και για την τήρηση του 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης πολλών ιδιωτικών και δηµόσιων έργων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

Η ∆ιοίκηση έχει προβεί στη λήψη µέτρων για αναδιάρθρωση της οργανωτικής δοµής της εταιρείας 

για µεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και έλεγχο των λειτουργιών της καθώς και σε 

διεύρυνση του κύκλου εργασιών σε νέους πελάτες και παροχή νέων υπηρεσιών σε νέους και σε ήδη 

υφιστάµενους πελάτες. Επιπλέον προχώρησε σε περιορισµό των λειτουργικών δαπανών της ( όπως 

π.χ. µετεγκατάσταση σε ακίνητο ιδιοκτησίας της µητρικής εταιρείας, τήρηση λογιστηρίου από το 

λογιστήριο της µητρικής εταιρείας, µείωση προσωπικού, κ.λ.π.) Η εταιρεία προχώρησε στις 

01/04/09 σε σύναψη συµφωνίας µε τη µητρική της για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου 

ποσού Ευρώ 200 χιλ.   

 
 

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

Λυσαρίδης Κων/νος 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της «E‐CONSTRUCTION Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων : Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της «E‐CONSTRUCTION Α.Ε.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις : Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη 

για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών 

καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  

ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών 

και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή : Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα 

αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και 

διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του 

κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την 

εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 

Γνώμη : Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 

κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 



Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι όπως προκύπτει 

από τον Ισολογισμό της 31.12.2008 συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 

48 παρ. γ του Κ.Ν.2190/1920. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων : Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την 

αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151 

 
 

 

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Πατησίων 81 & Χεύδεν 10434 Αθήνα 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 



Χρήση           
31.12.2008

Χρήση           
31.12.2007

Κύκλος εργασιών 1 71.374                  71.721                  
Κόστος πωλήσεων 2 (80.367)                 (111.451)               
Μικτή ζηµιά (8.993)                  (39.730)               

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 3 (173.706)               (92.714)                 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (77.071)                 (32.126)                 
Έξοδα διαθέσεως 5 (41.158)                 (25.771)                 
Ζηµιές εκµετάλλευσης (300.928)             (190.341)             

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 6 (202)                      52                        
Zηµιές προ φόρων (301.130)             (190.290)             

Ζηµιές µετά φόρων περιόδου (301.130)           (190.290)            

΄Εξοδα φόρου χρήσης -                     -                      

Ζηµιές µετά φόρων περιόδου (301.130)             (190.290)             

Εταιρία

E-CONSTRUCTION A.E.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008



Χρήση          
31.12.2008

Χρήση          
31.12.2007

Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λειτουργικά πάγια 7 4.038                 7.557                  
Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού 2.240                 3.816                  

6.278                11.373              
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 76.103               284.543              
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 1.893                 32.188                

77.996              316.732            

Σύνολο Ενεργητικού 84.274              328.105            

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 66.642               9.250                  

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 11 777                    869                    
67.419              10.120              

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές εργαζοµένων µέτα την 
έξοδο από την υπηρεσία 3.909                   3.909                   

3.909                3.909                 

Σύνολο Υποχρεώσεων 71.328              14.028              

Καθαρή θέση 12.946              314.076            

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 12 510.000              510.000              
Aποθεµατικά 1.010                 1.010                  
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον (498.064)            (196.934)             

12.946              314.076            

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 12.946              314.076            

E-CONSTRUCTION A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008



Χρήση          
31.12.2008

Χρήση          
31.12.2007

Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ φόρων (301.130)         (190.290)           

Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 5.154                6.264                  
Πιστωτικοί τόκοι -                    (372)                   
Χρεωστικοί τόκοι 202                   320                     
Άλλα µη ταµειακά στοιχεία -                    -                     

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 210.016             165.315              
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 57.300               (31.021)               
Τόκοι πληρωθέντες (202)                  (320)                   
Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς -                    -                     

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες(α) (28.660)              (50.104)              

Ταµειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων
Αγορές ενσωµάτων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων (2.193)                 -                      
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 
παγίων 558                     -                      
Τόκοι εισπραχθέντες -                      372                      

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες(β) (1.635)                372                     

Ταµειακές ροές χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων
Αποπληρωµή ∆ανείων -                    (1.038)                 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες(γ) -                     (1.038)                

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) (30.295)              (50.770)              

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 32.188               82.958                
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 1.893                 32.188                

θα πρεπει 13.601 163.059

διαφορα (11.708)             (130.871)             

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Εταιρία

E-CONSTRUCTION A.E.



Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέο

Ίδια Κεφάλαια 
Μετόχων Εταιρείας

Υπόλοιπο την 31.12.2006                 510.000                     1.010                   (6.644)                  504.366 

Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου               (190.290) (190.290)              

Υπόλοιπο την 31.12.2007 510.000             1.010                  (196.934)           314.076              

Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (301.130)             (301.130)              

Υπόλοιπο την 31.12.2008 510.000               1.010                   (498.064)             12.946                  

E-CONSTRUCTION A.E.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ



1/1-31/12/2007

Αποτελέσµατα προ φόρων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (198.463)                  
Έξοδα φόρου χρήσης -                               

Αποτελέσµατα µετά φόρων σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (198.463)                

Αντιστροφή αποσβέσεων των ασώµατων ακινητοποιήσεων που είχαν ολοσχερώς αποσβεστεί στις προηγούµενες χρήσεις και που 
δεν αναγνωρίστηκαν βάσει ∆.Λ.Π.

8.173                        

Αποτελέσµατα κατά τα  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (190.290)                  

31/12/2007 1/1/2007

Σύνολο καθαρής θέσης όπως είχε απεικονισθεί σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. 314.989                 513.452                 

Ολοσχερής διαγραφή και αντιλογισµός των αποσβέσεων των ασώµατων ακινητοποιήσεων που δεν αναγνωρίστηκαν βάσει 
∆.Λ.Π.

(913)                          (9.086)                      

Σύνολο καθαρής θέσης κατά τα ∆.Λ.Π. 314.076                   504.366                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.)

E-CONSTRUCTION A.E.



 
 

A.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

A.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 

Η εταιρεία έχει έδρα το ∆ήµο Αµαρουσίου. Σκοπός της είναι ο σχεδιασµός, ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, 
προώθηση και εµπορική εκµετάλλευση πύλης ηλεκτρονικού εµπορίου στο ∆ιαδίκτυο (Internet Portal Site) για 
την διακίνηση, προµήθεια και εµπορία υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν όλες τις δραστηριότητες 
στον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και η αξιοποίηση και εκµετάλλευση δραστηριοτήτων υπαρχόντων σήµερα 
ή µη, που δηµιουργούνται ή απορρέουν από την ως άνω διακίνηση, µη εξαιρουµένων χρηµατοπιστωτικών και 
ασφαλιστικών συναλλαγών, δραστηριοτήτων προώθησης και διαφήµισης, ακόµα και η διενέργεια των ως άνω 
για λογαριασµό τρίτων. Στις 12/11/2008 η J&P ΑΒΑΞ, όπου κατείχε το 37.5% των µετοχών της E-
CONSTRUCTION, µε τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την ΓΕΚ να κατέχουν το 37.5% και 25% των µετοχών αντίστοιχα, 
εξαγόρασε τις µετοχές των προηγούµενων δύο εταιρειών (συνολικά 62.5%), φτάνοντας το ποσοστό της στο 
100%. Με ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 η J&P ΑΒΑΞ εξακολουθεί να κατέχει το 100% των µετοχών της 
E-CONSTRUCTION.  

Β.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της E-CONSTRUCTION Α.Ε. την 31η ∆εκεµβρίου 2008 που καλύπτουν περίοδο από 
την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2008, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 
σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από 
την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης 
κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σηµαντικές παραδοχές από την ∆ιοίκηση για την 
εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρίας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 
 
Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες 
συστηµατικά εφαρµόζει η εταιρεία  είναι οι ακόλουθες: 
 
 
Γ.1. Ιδιοκτησία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός  (∆.Λ.Π. 16) 
 
Η διοίκηση επέλεξε για όλες τις κατηγορίες λειτουργικών παγίων στοιχείων (περιλαµβανοµένων και των 
λειτουργικών ακινήτων), να χρησιµοποιήσει τη βασική µέθοδο (αποτίµηση στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τις σωρευµένες αποµειώσεις) σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς η ∆ιοίκηση κατ’εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση Περιουσιακών Στοιχείων 
(Impairment of Assets)», εκτιµά κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για αποµείωση των στοιχείων του ενεργητικού 
της, συγκρίνοντας το ανακτήσιµο ποσό για κάθε στοιχείο ξεχωριστά µε την λογιστική του αξία. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες σε ήδη καταχωρηµένο στοιχείο προστίθενται στη λογιστική αξία του στοιχείου, µόνο 
αν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του παγίου στοιχείου. Κάθε µεταγενέστερη δαπάνη η οποία δεν 
προσαυξάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του παγίου στοιχείου, βαρύνει τα έξοδα της χρήσης στην οποία 
πραγµατοποιούνται. 
 
Κόστη σηµαντικής επισκευής ή επιθεώρησης ενός παγίου στοιχείου καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως 
στην οποία πραγµατοποιούνται εκτός και αν αυξάνουν τα οικονοµικά οφέλη του παγίου στοιχείου οπότε 
προσαυξάνουν το κόστος του παγίου στοιχείου. 
 



 
 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. Οι κύριοι συντελεστές απόσβεσης που 
προκύπτουν έχουν ως εξής: 
 
 

Λειτουργικά ακίνητα (κτίρια) 3% 
Ακίνητα επένδυσης 3% 
Μηχανικός εξοπλισµός 5,3% - 20% 
Μεταφορικά µέσα  7,5% - 20% 
Λοιπός εξοπλισµός 15% - 30% 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες  στα αποτελέσµατα.  
 
 
 
Γ.2. Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού (∆.Λ.Π. 36) 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από 
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η 
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 
από την χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την πώλησή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης 
ζωής του. 
Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς η ∆ιοίκηση εκτιµά κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για αποµείωση ενός στοιχείου 
του ενεργητικού βάσει του ∆.Λ.Π. 36, σύµφωνα µε το οποίο διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία του ενεργητικού 
λογιστικοποιούνται σε αξία που δεν υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό, όπου ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου 
ενεργητικού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της δίκαιης αξίας (µειωµένης κατά τα κόστη πώλησης) και της αξίας 
χρήσης. 
 
Στην αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες από διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές 
πληροφόρησης. Ο έλεγχος περί αποµείωσης στοιχείων του ενεργητικού εφαρµόζεται για όλα τα στοιχεία πλην 
αποθεµάτων, κατασκευαστικών συµβολαίων, αναβαλλόµενων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού, 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που εµπίπτουν στο ∆ΛΠ 39, στα ακίνητα προς επένδυση και τα µη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα προς πώληση. 
 
Η ζηµιά αποµείωσης καταχωρείται στη κατάσταση αποτελεσµάτων του έτους. 
 
 
 
Γ.3. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση (∆.Λ.Π. 39) 
 
Το πρότυπο αναπτύσσει τις αρχές για την αναγνώριση και την επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών µέσων, 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Η Εταιρία διακατέχει µόνο δάνεια και ταµειακά διαθέσιµα, συνεπώς 
εµπίπτει µόνο σε µία κατηγορία από αυτές που διακρίνει το ∆.Λ.Π. 39.  
 
∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) 
δεν περιλαµβάνονται: 
• απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 
• απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το 

κράτος, 
• οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών  

άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων ή την υποχρέωση για απόδοση µετρητών και άλλων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Οι αυξήσεις και οι αποπληρωµές των δανείων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα δάνεια 
και οι απαιτήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και κατόπιν επιµετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος 



 
 

βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό 
στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε 
τη θέλησή τους  και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια µιας  συναλλαγής που διεξάγεται 
σε καθαρά εµπορική βάση. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές 
ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 
αποµείωση.  
 
 
 
Γ.4. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση (∆ΛΠ 32) 
 
Οι αρχές του παρόντος προτύπου συµπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του ∆ΛΠ 39 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση. 
 
Το πρότυπο ασχολείται µε τη κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία, χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  και συµµετοχικούς τίτλους και την καταταξή των σχετικών τόκων, 
µερισµάτων, ζηµιών και κερδών και τις συνθήκες υπο τις οποίες τα χρήµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις πρέπει να συµψηφίζονται. 
 
Ως χρηµατοοικονοµικό µέσο ορίζεται κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο για µία οικονοµική οντότητα και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή έναν συµµετοχικό 
τίτλο για µία άλλη οικονοµική οντότητα. 
 
 
 
Γ.5. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (∆.Π.Χ.Π. 7) 
 
Το ∆ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός 
από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και κοινοπραξίες, 
κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων από τον Όµιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των 
γνωστοποιήσεων που απαιτούνται εξαρτάται από την έκταση της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων από 
την Εταιρεία και από την έκθεσή της σε κινδύνους. 
 
 
 
Γ.6. Προβλέψεις (∆.Λ.Π. 37) 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµηριωµένες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών όρων και η εκτίµηση του 
ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα 
αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις άλλα γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 
εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών 
είναι πιθανή. 
 
 
 
Γ.7. Μετοχικό κεφάλαιο (∆.Λ.Π. 33) 
 
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
 
 
 
Γ.8. ∆ιανοµή Μερισµάτων (∆.Λ.Π. 18) 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 



 
 

Γ.9. Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος (∆.Λ.Π. 12) 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή από τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των 
αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 
κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους 
που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο 
κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
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 στοιχείων του ενεργητικού 
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. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί 
σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 
προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής 
που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 
 
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 συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα 
κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα 
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως 
αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 
έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 
 
 
 
Γ.10. Ωφελήµατα προσωπικού (∆.Λ.Π. 19/26)  
 
Βραχυπρόθεσµες παροχές:  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 
χρήµατα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν 
έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε 
επιστροφή. 
 
Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία:  
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών καθώς και 
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. 
Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών: 
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) περιορίζεται στο 
ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές 
και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κλπ.) 



 
 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά. 
Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: 
Η υποχρέωση της εταιρίας (νοµική) αφορά τα ωφελήµατα τερµατισµού υπηρεσιών τα οποία είναι πληρωτέα 
ως αποτέλεσµα απόφασης της εταιρίας να τερµατίσει τις υπηρεσίες ενός υπαλλήλου πριν την κανονική 
ηµεροµηνία αφυπηρέτησης, καθώς επίσης και για ωφελήµατα τα οποία είναι πληρωτέα κατά την αφυπηρέτηση 
ενός υπαλλήλου (ωφελήµατα συνταξιοδότησης τα οποία δηµιουργούνται βάσει νοµοθεσίας). 
Για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισµένου ωφελήµατος, του σχετικού τρέχοντος 
κόστους υπηρεσιών, του κόστους προηγούµενων υπηρεσιών, χρησιµοποιείται η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης 
Μονάδας (Projected Unit Credit Method) η οποία είναι η µέθοδος δεδουλευµένης παροχής υπηρεσιών που 
αναλογεί σε υπηρεσία, σύµφωνα µε την οποία αποδίδονται τα οφέλη στις περιόδους κατά τις οποίες 
δηµιουργείται η υποχρέωση για καταβολή ωφεληµάτων µετά την αφυπηρέτηση. Η υποχρέωση δηµιουργείται 
καθώς ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του οι οποίες του δίνουν και το δικαίωµα για ωφελήµατα κατά την 
αφυπηρέτηση. 
Άρα η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας απαιτεί όπως αποδοθούν οφέλη, τόσο στην τρέχουσα περίοδο 
(για να υπολογιστεί το τρέχον κόστος υπηρεσιών) όσο και στη τρέχουσα και στις προγενέστερες περιόδους 
(για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων ωφεληµάτων). 
Παρόλο ότι τα ωφελήµατα έχουν ως προϋπόθεση µελλοντική εργοδότηση (δηλαδή δεν είναι κατοχυρωµένα), 
υπολογίζεται η υποχρέωση βάσει αναλογιστικών υποθέσεων ως εξής:  
 
∆ηµογραφικές Υποθέσεις: «Κίνηση Προσωπικού» (Αποχώρηση Προσωπικού / Απόλυση προσωπικού) και 
 
Χρηµατοοικονοµικές Υποθέσεις: προεξοφλητικός συντελεστής, µελλοντικά επίπεδα µισθού (συντελεστές 
απόδοσης κυβερνητικών χρεογράφων µε παρόµοια διάρκεια) και εκτιµώµενες µελλοντικές µεταβολές, στο 
επίπεδο οποιωνδήποτε κρατικών παροχών που επηρεάζουν τα καταβλητέα οφέλη. 
 
 
 
Γ.11. Αναγνώριση εσόδων (∆.Λ.Π. 18) 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στην εταιρεία 
απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων: 
Τα έσοδα από την εκτέλεση των κατασκευαστικών συµβολαίων λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το 
έργο, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του. 
 
Πωλήσεις αγαθών: 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 
Παροχή υπηρεσιών: 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
 
 
Γ.12. ∆άνεια και απαιτήσεις (∆.Λ.Π. 23) 
 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 
πληρωµές τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) 
δεν περιλαµβάνονται α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) απαιτήσεις που 
έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος, γ) οτιδήποτε 
δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων 
χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 
µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη 
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση.  
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου.  Το ποσό της ζηµιάς θα πρέπει να επιβαρύνει άµεσα και στο σύνολό του τα αποτελέσµατα της 
χρήσης. 
Ο έλεγχος µείωσης της αξίας γίνεται ξεχωριστά για τις σηµαντικής αξίας απαιτήσεις, ενώ µπορεί να γίνει 
συνολική εκτίµηση για τα ποσά που δεν είναι σηµαντικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απαιτήσεις θα πρέπει να 



 
 

οµαδοποιούνται µε κριτήριο τον πιστωτικό τους κίνδυνο (δηλαδή, δηµιουργούνται οµάδες απαιτήσεων που 
παρουσιάζουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο). 
Εάν σε επόµενες περιόδους η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας έχει περιοριστεί (µε βάση τις αντικειµενικές 
ενδείξεις), τότε γίνεται αναστροφή η οποία και αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα. Το ποσό της 
αναστροφής δεν µπορεί να δίνει αναπόσβεστο κόστος το οποίο να ξεπερνά το ποσό που θα είχε η απαίτηση 
κατά την ηµεροµηνία που γίνεται η αναστροφή, εάν δεν υπήρχε η ζηµιά µείωσης της αξίας. 
 
 
 
Γ.13. Κόστος δανεισµού (∆.Λ.Π. 23) 
 
Το κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισµό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που 
πραγµατοποιούνται από µία επιχείρηση για τη λήψη των δανείων. 
 
Στην έννοια του κόστους δανεισµού περιλαµβάνονται: 
 - Τόκοι βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων. 
 - Απόσβεση της διαφοράς υπό το άρτιο οµολογιακών δανείων, 
 - Απόσβεση συµπληρωµατικών εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν για την λήψη των δανείων, 
 - Χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις, οι οποίες παρακολουθούνται   
   σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17, 
 - Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε ξένο νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται     
   χρηµατοοικονοµικό έξοδο. 
 
Για την λογιστική απεικόνιση του κόστους δανεισµού έχει επιλεγεί η βασική µέθοδος σύµφωνα µε την οποία το 
κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιείται. Η µέθοδος 
αυτή ακολουθείται για οποιαδήποτε µορφή δανεισµού. 
 
 
 
Γ.14. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (∆.Λ.Π. 24) 
 
Οι γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών καλύπτονται από το ∆.Λ.Π. 24 το οποίο αναφέρεται στις συναλλαγές 
µεταξύ µιας επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών και 
εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που αρχίζουν µετά την 1/1/2005. Το πρωτεύον στοιχείο του είναι η 
οικονοµική ουσία και όχι ο νοµικός τύπος των συναλλαγών. 
 
Συνδεδεµένο µέρος θεωρείται µία επιχείρηση εάν: 
 α) Άµεσα ή έµµεσα διαµέσου ενδιάµεσων µερών ελέγχει, ελέγχεται ή βρίσκεται κάτω από κοινό    
   έλεγχο µε την επιχείρηση. 
 β) Κατέχει ένα ποσοστό µιας επιχείρησης και το ποσοστό αυτό της δίνει ουσιώδη επιρροή πάνω στην  
   επιχείρηση ή από κοινού έλεγχο πάνω στην επιχείρηση. 
 γ) Είναι συγγενής επιχείρηση, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 28. 
 δ) Είναι µία κοινοπραξία, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 31. 
 ε) Είναι βασικό µέλος του διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης ή της µητρικής της. 
 ζ) Είναι κοντινό µέλος της οικογενείας οποιουδήποτε ατόµου της πρώτης και τέταρτης προαναφερθείσας 
περίπτωσης. 
 η) Είναι µία επιχείρηση η οποία ελέγχεται (είτε σε από κοινού έλεγχο είτε κάτω από ουσιώδη επιρροή,   
   από ένα πρόσωπο που αναφέρεται στην τέταρτη και πέµπτη προαναφερθείσα περίπτωση.   
 θ) Είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζοµένους της επιχείρησης µε σκοπό το    
   οικονοµικό όφελός του ή όφελος των εργαζοµένων της επιχείρησης που αποτελεί συνδεδεµένο µέρος       
   της επιχείρησης. 
  
Συναλλαγή συνδεδεµένων µερών είναι µια µεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή υποχρεώσεων µεταξύ των 
συνδεδεµένων µερών, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται ένα τίµηµα ή όχι.   
 
 
 
 
 

Ε. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν εκδώσει µία σειρά νέων 
λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία είναι υποχρεωτικά να εφαρµοστούν για τις λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την 01.01.2008 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της εταιρείας  σχετικά µε την επίδραση 
αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 
 



 
 

 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 - ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)  
 
Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης 
συνολικού εισοδήµατος (“total comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και 
της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών 
πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε µια τρίτη στήλη στον 
ισολογισµό. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για 
το 2009. 
 
 
 
∆ιερµηνεία 14 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΛΠ 19 ‘Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου 
Καθορισµένων Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’. 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008) 
 
 Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσµατος που 
µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε Εργαζόµενους'. Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει 
νοµική ή συµβατική απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική.  
 
 
 
∆ιερµηνεία 17 - ‘∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’  
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.) 
 
 Η ∆ιερµηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέµατα: 
- το µέρισµα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το µέρισµα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον στη 
διάθεση της Εταιρίας, 
- η Εταιρία πρέπει να επιµετράει το µέρισµα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
που πρόκειται να διανεµηθούν, 
- η Εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που πληρώθηκε και της λογιστικής αξίας 
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέµονται στα αποτελέσµατα, και 
- η Εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται προκειµένου για διανοµή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισµό της διακοπείσας δραστηριότητας. Η 
διερµηνεία 17 εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διανοµής µη-χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε αναλογική βάση, 
εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού. 
 
 
 



1. Κύκλος εργασιών

Χρήση          
31.12.2008

Χρήση           
31.12.2007

Πωλήσεις Υπηρεσιών 71.374              71.721               
71.374           71.721             

2. Κόστος Πωλήσεων

Χρήση          
31.12.2008

Χρήση           
31.12.2007

Αµοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού (23.203)           (30.500)             
Αµοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (20.000)           (65.000)             
Παροχές Τρίτων (14.000)           (9.850)               
∆ιάφορα ΄Εξοδα (23.164)           (4.014)               
Αποσβέσεις -                  (2.087)               
ΣΥΝΟΛΟ (80.367)            (111.451)            

3.Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)

Χρήση          
31.12.2008

Χρήση           
31.12.2007

Έκτακτα Έσοδα και Κέρδη 56                   11.147              
Έκτακτα Έξοδα και Ζηµίες (328)                (154)                  
Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων (173.434)         -                   
Άλλα Έξοδα -                  (103.707)           
ΣΥΝΟΛΟ (173.706)            (92.714)               

4. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Χρήση          
31.12.2008

Χρήση           
31.12.2007

Αµοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού (18.091)           (9.800)               
Αµοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (31.300)           (1.300)               
Παροχές Τρίτων (10.613)           (9.850)               
∆ιάφορα ΄Εξοδα (14.490)           (9.089)               
Αποσβέσεις (2.577)             (2.087)               
ΣΥΝΟΛΟ (77.071)            (32.126)              

5. Έξοδα διαθέσεως

Χρήση          
31.12.2008

Χρήση           
31.12.2007

Αµοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού (15.469)           (9.780)               
Αµοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων -                  -                   
Παροχές Τρίτων (10.616)           (9.864)               
∆ιάφορα ΄Εξοδα (12.496)           (4.037)               
Αποσβέσεις (2.577)             (2.089)               
ΣΥΝΟΛΟ (41.158)            (25.771)              

6. Χρηµατοοικονοµικό κόστος

Χρήση          
31.12.2008

Χρήση           
31.12.2007

Πιστωτικοί τόκοι -                      372                       
Χρεωστικοί τόκοι (202)                     (320)                     

(202)                  52                       

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία



7. Λειτουργικά Πάγια

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αξία κτήσεως Μηχανήµατα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός
Σύνολο ενσώµατων 

παγίων

Υπόλοιπο 31.12.2007 -                  186.403            186.403                 

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2008 -                  2.193               2.193                     

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2008 -                  3.289               3.289                     

Υπόλοιπο 31.12.2008 -                 185.307           185.307               

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31.12.2007 -                  178.846            178.846                 

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2008 -                  5.154               5.154                     

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2008 -                  2.732               2.732                     

Υπόλοιπο 31.12.2008 -                 181.269           181.269               

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2008 -                   4.038               4.038                      

Υπόλοιπο 31.12.2007 -                   7.557               7.557                      



8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31.12.2008 31.12.2007

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών -                  -                   

Λοιπές απαιτήσεις 76.103             284.543            

76.103           284.543          

9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31.12.2008 31.12.2007

Ταµείο 651                 1.177               

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 1.242              31.011              

1.893             32.188            

10. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2008 31.12.2007

Προµηθευτές -                  -                   

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 66.642             9.250               

66.642           9.250              

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

31.12.2008 31.12.2007

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 2.840              2.696               

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές -                  -                   

Πιστωτές διάφοροι 63.802             6.554               

66.642           9.250              

11. Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι

31.12.2008 31.12.2007

Λοιποί φόροι πληρωτέοι 777                 869                  

777                869                 

12. Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2008 31.12.2007

Καταβληµένο (15,000 µτχ. x € 34,00) 510.000           510.000            

510.000         510.000          

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ



13. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
(ποσά εκφρασµένα σε €)

1.1-31.12.2008
 - ΄Εσοδα 60.000 0
 - ΄Εξοδα 0 0
 -  Απαιτήσεις 71.400 0
 -  Υποχρεώσεις 35.700 0

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 24.03.2009 που αποτελούνται από 23 σελίδες, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου µας.

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα 10434

1.1-31.12.2007

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009

Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151

Η Λογίστρια

Φωτεινή Μαρινοπούλου
Α.∆.Τ. ΑΖ089628

Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2009

Κων/νος Μιτζάλης
Α.∆.Τ. Ξ547337

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Κων/νος Λυσαρίδης
Α.∆.Τ. ΑΒ717671

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Ιωάννης Παπαδόπουλος
Α.∆.Τ. Ξ064415


