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Α. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Οι δηλώσεις γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήµερα. 

 

 Οι εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 

1. Ηλίας Κοντοδήµος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

2. Γεώργιος Ακριτίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

3. Απόστολος Μύτιλης, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

δηλώνουµε και βεβαιώνουµε, εξ όσων γνωρίζουµε, ότι: 

 

α. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης Εταιρείας «ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφεξής 

«Εταιρεία»  για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας (εκδότης). 

 

β. Η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση 

της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιµετωπίζει. 

Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2012 

 Οι βεβαιούντες 

Ηλίας Ν. Κοντοδήµος Γεώργιος Π. Ακριτίδης Απόστολος Ε. Μύτιλης 

 

 

 

  

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

∆ιευθύνων  

Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  ΕΡΓΟΝΕΤ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

,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 δικλείδες, 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονοµική θέση της Εταιρείας  ΕΡΓΟΝΕΤ   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , κατά την 31η ∆εκεµβρίου 

2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
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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, στο πλαίσιο των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα,17 Μαρτίου 2012 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

ΦΕΚAΣ  Η.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

 Αρ Μ ΣΟΕΛ  15041           

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
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Γ. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011 

της Εταιρείας 

ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

επί των εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσιάζει µε την παρούσα έκθεση 

στους µετόχους, τις  οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2011. Η παρούσα 

Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης (01/01/2011 – 31/12/2011) και 

περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις των µελών του ∆.Σ. στην 

ετήσια οικονοµική έκθεση που αφορά τη χρήση 2011. 

 
Α. Οικονοµικός Απολογισµός χρήσης 2011 (Χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και επιδόσεις της  

χρήσης αναφοράς) 

 
1. Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Εταιρείας 

 

Οι αρνητικές εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας και του κλάδου ειδικότερα, είχαν επίδραση και στα 

αποτελέσµατα της Εταιρείας.  Κατά τη διανυόµενη χρήση ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα έργα που 

βρίσκονταν σε εξέλιξη και εξαιτίας του δυσµενούς κλίµατος η προσφορά έργων προς δηµοπράτηση ήταν πολυ 

περιορισµένη.  Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσµα την επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. 

 

Τα  αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρείας παρατίθενται ως ακολούθως:  

Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 1.533.070 € σηµειώνοντας µείωση της 

τάξεως 52,81 % έναντι 3.248.530 €  της χρήσης  2010. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σταδιακή 

αποπεράτωση µέσα στη διάρκεια της χρήσης των περισσότερων έργων της Εταιρείας. 

Κόστος πωληθέντων: Το κόστος πωληθέντων  της Εταιρείας  προσδιορίστηκε σε 1.401.840 € σηµειώνοντας 

µείωση  σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση της τάξεως 50,07% ( 2010:  2.807.641 €).  

Μικτά έσοδα: Τα µικτά αποτελέσµατα για την Εταιρεία µειώθηκαν κατά 309.659 εκ. € (2011: 131.230 €, 

2010: 440.889 €.).  

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης: Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης για τις χρήσεις 2011 και 2010 ανήλθαν σε € 

675 και 37.981 € αντίστοιχα. 

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης: Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης για τις χρήσεις 2011 και 2010 ανήλθαν σε € 

404 και 4.936 € αντίστοιχα. 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για τις χρήσεις 2011 και 2010 ανήλθαν 

σε  € 418.677 και € 387.422 αντίστοιχα.  
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Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: Τα  χρηµατοοικονοµικά έξοδα για τις χρήσεις 2011 και 2010 ανήλθαν σε € 

39.564 και 25.564 € αντίστοιχα. 

Αποτελέσµατα προ φόρων: Τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 617.761 

€ για τη χρήση 2011 έναντι ζηµιών 82.169 € αντίστοιχα για τη χρήση 2010.  

Αποτελέσµατα µετά φόρων: Τα αποτελέσµατα µετά φόρων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2011 και 2010 

διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 632.640 και 218.984 € αντίστοιχα.  

Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις της Εταιρείας προσδιορίστηκαν σε € 78.330 για τη χρήση 2011, και € 71.907 για 

τη χρήση 2010. 

 

Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  

 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία: Το σύνολο των ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων 

παγίων στοιχείων για την Εταιρεία τις χρήσεις 2011 και 2010 ήταν 745.091 € και 569.413 € αντίστοιχα.  

Κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού: Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού τις χρήσεις 

2011 και 2010 για την Εταιρεία ήταν 1.288.782 € και 2.404.242 € αντίστοιχα. Επίσης τα ταµειακά διαθέσιµα 

για την Εταιρεία τις ίδιες χρήσεις ήταν 160 € και 21.833 € αντίστοιχα. 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται για την Εταιρεία τις 

χρήσεις 2011 και 2010 σε 1.557.340 € και 2.194.971 € αντίστοιχα. 

Ίδια κεφάλαια: Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων προσδιορίστηκε για την Εταιρεία στα 499.662  € έναντι 

832.302 € της χρήσης. Η µείωση αυτή οφείλεται στις ζηµιές χρήσεως.  

 

Β. Σηµαντικά γεγονότα κατά την χρήση 2011 και η επίδρασή τους στις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

1) Την 28η Ιουνίου 2011 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της 

Εταιρείας, όπου ελήφθησαν οι παρακάτω κύριες αποφάσεις:  

Ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της  χρήσης 1/1 -  31/12/2010 µαζί µε τις εκθέσεις 

διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. Προέβη στην Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας 

ΣΟΛ ΑΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσης 1/1 – 31/12/2011 και συγχρόνως εξουσιοδοτεί το Εποπτικό 

Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών να καθορίσει την αµοιβή τους. Επικύρωσε όλες τις αποφάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και απάλλαξε τα 

µέλη του από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 2010. 

2) Την 3η Αυγούστου 2011 πραγµατοποιήθηκε έκτακτη τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της 

Εταιρείας όπου:  

Αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(300.000,00€). 

 

Γ. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων   
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∆ιαχείριση Κινδύνων 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες ενδεχοµένως να 

εκτεθεί η Εταιρεία. 

 

1. Ανταγωνισµός από άλλες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου  

Ο ανταγωνισµός στην Ελλάδα παραµένει µεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών σε πολύ υψηλά επίπεδα και 

προβλέπεται να συνεχιστεί και τα προσεχή χρόνια. Η επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος και η ύπαρξη 

ελάχιστων  δηµοπρατούµενων έργων προβλέπεται να εντείνει τον ανταγωνισµό. 

 

2. Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία λόγω της αρνητικής οικονοµικής 

συγκυρίας 

Το έτος 2012 είναι µια δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικονοµία, µε την κρίση να επηρεάζει αρνητικά το 

σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων.  Η ύφεση της Ελληνικής Οικονοµίας θα συνεχιστεί και προβλέπεται να 

ανέλθει σε 4% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε τις εκθέσεις της Τρόικας και της Τραπέζης της Ελλάδος.  Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την µείωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων καθώς επίσης και την µη δηµιουργία νέων 

επενδύσεων από εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. 

Η αύξηση των τιµών βασικών κατασκευαστικών υλικών, καυσίµων και του απαραίτητου εξοπλισµού που 

απαιτείται για την αποπεράτωση των έργων  ενδέχεται να έχει αλυσιδωτές συνέπειες και υπέρµετρες αυξήσεις 

στο κόστος λειτουργίας της Εταιρείας. 

Η αδυναµία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να χορηγήσει νέα δάνεια και απαραίτητες Εγγυητικές 

Επιστολές για τις ανάγκες ττης Εταιρείας, ενδέχεται να οδηγήσει την Εταιρεία σε αναστολή εκτέλεσης των 

έργων και αδυναµία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της προς τρίτους και µείωση του εργατικού της 

δυναµικού. 

 

3. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες του Οµίλου 

  

- Κίνδυνος Επιτοκίων  

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στον κίνδυνο των διακυµάνσεων των επιτοκίων σε ενδεχόµενο δανεισµό. 

Μειώσεις των επιτοκίων  επηρεάζουν θετικά τα κέρδη της Εταιρείας, ενώ αυξήσεις των επιτοκίων επηρεάζουν 

αρνητικά τα κέρδη.  

- Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πελάτες της Εταιρείας είναι κυρίως ο ∆ηµόσιος Τοµέας ή εταιρείες του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα καθώς 

επίσης και µεγάλοι Ιδιωτικοί Όµιλοι. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προβλήµατα του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα έχουν δηµιουργήσει µεγάλα 

προβλήµατα στην είσπραξη απαιτήσεων καθώς και στην καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων. 

∆υνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα µπορούσε να προκύψει αν το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκδηλώσει αδυναµία να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
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Η Εταιρεία εκτός των πελατών του ∆ηµοσίου ή των εταιρειών του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, συνεργάζεται 

και µε αξιόπιστους πελάτες του Ιδιωτικού Τοµέα 

Ο κυριότερος κίνδυνος ο οποίος µπορεί να προκύψει στο µέλλον από πελάτες,  κυρίως λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, είναι η διακοπή εκτέλεσης υπογεγραµµένων συµβάσεων που αφορούν την κατασκευή έργων από την 

Εταιρεία καθώς επίσης και η µη έγκαιρη αποπληρωµή εκτελεσµένων εργασιών των έργων. 

- Κίνδυνος ρευστότητας  

Για την χρηµατοδότηση των έργων που εκτελεί η Εταιρεία συνεργάζεται µε Ελληνικές τράπεζες.  

Η χρηµατοδότηση αφορά σε κεφάλαια κίνησης και έκδοση εγγυητικών επιστολών (συµµετοχής, καλής 

εκτέλεσης, αντικατάστασης δεκάτων, προκαταβολής, L/C’s προµήθειας υλικών, κλπ). 

Τα επιτόκια δανεισµού εξαρτώνται από τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες ενώ και οι προµήθειες έκδοσης των 

εγγυητικών επιστολών γενικά αντανακλούν τις συνθήκες πιστωτικής ρευστότητας της οικονοµίας.  

Εγκεκριµένα όρια χρηµατοδοτήσεων και εγγυήσεων από τράπεζες, τα οποία έχει εξασφαλίσει η µητρική 

Εταιρεία διασφαλίζουν την Εταιρεία µε τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές. 

Παρότι η Μητρική Εταιρεία και η Εταιρεία διατηρούν καλές σχέσεις µε το τραπεζικό σύστηµα τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό και οι πελάτες για τους οποίους εκτελεί έργα είναι αξιόπιστοι, δεν έχει εξαλειφθεί 

ολοσχερώς ο κίνδυνος αντιµετώπισης προβληµάτων χρηµατοδότησης των έργων στο µέλλον. 

- Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων 

Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνει η Εταιρεία, περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά µε τα την ορθή 

και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Παρόλο που η Εταιρεία διαθέτει µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση 

σύνθετων και µεγάλων κατασκευαστικών έργων, δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να προκύψουν στο 

µέλλον προβλήµατα λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων. 

- Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους 

Σε ορισµένα έργα, η Εταιρεία αναθέτει µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το καθεστώς της 

υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία είναι υπεύθυνος έναντι του πελάτη της για τυχόν λάθη ή 

παραλείψεις του υπεργολάβου της. Παρόλο που η Εταιρεία φροντίζει να συνάπτει συµφωνίες µε τους 

υπεργολάβους οι οποίες να καλύπτουν την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν σφαλµάτων 

µε δική τους ευθύνη, δε µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο σε ορισµένες περιπτώσεις, ειδικότερα λόγω της 

οικονοµικής κρίσης, οι υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους, µε 

συνέπεια αυτές να βαρύνουν τελικά την Εταιρεία, µε αποτέλεσµα να µπορεί να επηρεαστούν δυσµενώς οι 

δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

- Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζηµιές/βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισµό και περιβάλλον 

(ασφαλιστική κάλυψη) 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα 

όπως, µεταξύ άλλων, ατυχήµατα, τραυµατισµούς (εργαζόµενους ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον, 

ζηµιές σε εξοπλισµό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή 

στη δυσµενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης εργασιών στα εµπλεκόµενα έργα. Τυχόν τέτοιες αρνητικές 

εξελίξεις σχετικά µε τα ανωτέρω θέµατα, ενδέχεται, λαµβάνοντας υπόψη και την ασφαλιστική πολιτική της 
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Εταιρείας και την κάλυψη κάποιων κινδύνων να επηρεάσουν την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της 

Εταιρείας. 

Για την αντιµετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων, η ∆ιοίκηση προβαίνει στην ασφάλιση των κινδύνων 

αυτών µε την κάλυψη της συνολικής αξίας των έργων και δραστηριοτήτων της, κατά παντός κινδύνου µε 

ασφαλιστικά συµβόλαια, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εργοδοτικής αστικής ευθύνης, µηχανηµάτων, 

οχηµάτων κ.λ.π. σε αναγνωρισµένους ∆ιεθνής Ασφαλιστικούς Οίκους, ωστόσο πιθανοί µελλοντικοί µη 

προβλέψιµοι σήµερα κίνδυνοι θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα. 

- Προµηθευτές 

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε αυστηρή επιλογή, µέσω καταλλήλων 

ποιοτικών συστηµάτων αξιολόγησης, προµηθευτών και υπεργολάβων.  

Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, φροντίζει να µην υπάρχει σηµαντική εξάρτηση από συγκεκριµένους 

προµηθευτές. 

Πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να απορρέουν από τις εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας είναι η καθυστέρηση 

στην προµήθεια κατασκευαστικών υλικών και η καθυστέρηση από τους διάφορους υπεργολάβους στην 

εκτέλεση εργασιών µε αντίκτυπο τη γενικότερη καθυστέρηση της εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων και 

την επιβολή από τους κυρίους των έργων ποινικών ρητρών. 

- Κίνδυνος από Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες 

Λόγω του συγκεκριµένου σκοπού και αντικειµένου της Κοινοπραξίας η συµµετοχή µιας Εταιρείας (ως 

κοινοπρακτούν µέλος) σε µία ή περισσότερες κοινοπραξίες δεν εµπεριέχει ιδιαίτερους κινδύνους. Ωστόσο τα 

κοινοπρακτούντα µέλη ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι του κυρίου του έργου, καθώς και για 

οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας. Συνεπώς, αν ένα ή περισσότερα µέλη της Κοινοπραξίας δεν 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αυτό µπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις στην κοινοπραξία και 

κατά συνέπεια στην Εταιρεία. 

 

∆. Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη 

Η διοίκηση της Εταιρείας µε δεδοµένο ότι έχει µειοδοτήσει και αναµένοντας στο 2012 ότι θα υπογράψει 

συµβάσεις για 4 νέα έργα (α: Κατοικία στην Ανέµων 3η φάση, β: Μουσείο Αλεξανδρούπολης, γ: Αποχετευτικό 

∆ίκτυο Σουφλίου και δ: Βελτίωση αυτοκινητοδρόµου στη ∆αδιά) εκτιµά ότι η πορεία της θα είναι σταθερή. 

 

Ε. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι συναλλαγές, και υπόλοιπα απαιτήσεων – υποχρεώσεων της 

Εταιρείας  µε τις συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις και πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 

2190/20 και τις διατάξεις των ∆.Λ.Π. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της 

Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24. 
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Συναλλαγές Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες και ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 

Εταιρεία Εδρα Σχέση συµµετοχής
Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών

Αγορές 

αγαθών και 

υπηρεσιών

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΑΦΜ: 094126106) Μαρούσι Μητρική 977,00 28.662,00 74.347,12 351.813,61
Σύνολο 977,00 28.662,00 74.347,12 351.813,61

Κοντοδήµος Ηλίας Αθήνα Πρόεδρος ∆.Σ. - 67.714,80 33.729,00 210.553,57

Ακριτίδης Γεώργιος Αθήνα ∆ιευθύνων Σύµβουλος - 39.000,00 6.515,00 293.214,40
Τσολακίδης Γεώργιος Αθήνα Μέλος ∆.Σ. - 21.568,02 32,32 21.568,02

Σύνολα 128.282,82 40.276,32 525.335,99

J & P ΑΒΑΞ (ΑΦΜ: 094183623) Μαρούσι Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - από Μητρική - 5.087,17 - 6.257,22

JP DEVELOPMENT (ΑΦΜ: 094285744) Μαρούσι Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - από Μητρική - 23.821,92 4.082,81 10.606,24

ANEMA Α.Ε (ΑΦΜ: 099876569) Μαρούσι Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - από Μητρική - 38.405,87 6.000,00 -
Σύνολα 67.314,96 10.082,81 16.863,46

Γενικο Σύνολο 977,00 224.259,78 124.706,25 894.013,06  

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε 

συνδεδεµένα µέλη. 

 

Στ. Μεταγενέστερα Γεγονότα 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα που να χρήζουν αναφορά σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των ∆.Π.Χ.Α. 

 

Ζ. ∆ιάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€ 680.000) διαιρούµενο σε 

εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) ονοµαστικές µετοχές αξίας ογδόντα λεπτών (€ 1,00) η κάθε µία.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µεταβλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης 1.1.2011 - 31.12.2011 και 

από τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€ 380.000) που ήταν αυξήθηκε ύστερα και από την απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης της 3ης Αυγούστου 2011 κατά τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000) διαµορφούµενο ως το 

τέλος της χρήσης στις εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€ 680.000). 

Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του 

κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα 

που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της και ειδικότερα : 

• Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

• Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας καθώς και 

το δικαίωµα στην περιουσία της σε περίπτωσης εκκαθάρισης.  Τα µερίσµατα υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο 

µε ποσό ίσο του 35% των καθαρών κερδών µετ’ αφαίρεση µόνο του τακτικού αποθεµατικού. Το ποσό 

αυτό διανέµεται από την Εταιρεία ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος 

αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο 

τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων 

µερίσµατος. Το µέρισµα καταβάλλεται στο µέτοχο εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής 

του µερίσµατος ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. Το δικαίωµα είσπραξης παραγράφεται και το αντίστοιχο 

ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο 

ενέκρινε τη διανοµή η Γενική Συνέλευση. 
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• Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης κεφαλαίου που 

αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. 

• Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά και την 

ανάληψη νέων µετοχών. 

• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων, των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών 

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  

• Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης σύµφωνα µε το Καταστατικό της. 

• Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

 

Η. Μετοχολόγιο της 31/12/2011 

∆ικαιούχος 
Ποσοστό 

Συµµετοχής 
Την 31.12.11

Α.Μ.Κ στη χρήση 

2011
Την 31/12/10

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 51,00% 346.800,00 153.000,00 193.800,00

Κοντοδήµος Ηλίας 23,50% 159.800,00 70.500,00 89.300,00

Ακριτίδης Γεώργιος 23,50% 159.800,00 70.500,00 89.300,00

Τσολακίδης Γεώργιος 2,00% 13.600,00 6.000,00 7.600,00

680.000,00 300.000,00 380.000,00
 

 

- Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίσταται εκ του Καταστατικού 

της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. 

 

- Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 
- Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν υφίστανται από τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου στους 

κατόχους αυτών. 

 

- Συµφωνίες µεταξύ µετόχων της Εταιρείας, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη 

µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου 

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από 

τις µετοχές της. 
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- Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης 

Καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την τροποποίηση του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον Κ.Ν.  2190/1920,όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

- Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων µετοχών  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχ. β & γ του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις του Καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής 

αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων 

µετοχών, µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των µελών του. 

Στην περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 

καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆.Σ. η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. 

Η εξουσία αυτή µπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά την 

πενταετία για κάθε ανανέωση.  

 

- Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

- Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 

ή µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας 

της δηµόσιας πρότασης 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη το ∆.Σ. ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την 

καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης, ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της 

θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.  

 

- Πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 8 του ίδιου νόµου.  

Αναφορικά µε τις πληροφορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν 3556/2007, σηµειώνουµε τα 

παρακάτω γεγονότα που έγιναν από 1.1.2011 έως 31.12.2011.  

∆εν υπήρξε άλλη µεταβολή σε σχέση µε τις πληροφορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν 3556/2007 

στην τρέχουσα χρήση. 
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Θ. Λοιπές πληροφορίες 

- Ο αριθµός προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2011 ήταν 19 ενώ την 31.12.2010 ήταν 32 άτοµα. 

- Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 

 

Ι. Σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης 2011 και µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 

των οικονοµικών καταστάσεων 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που να έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της χρήσης που έληξε την 

31η ∆εκεµβρίου 2011 και µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης της παρούσας Έκθεσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Εταιρείας. 

 

Ια. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η θητεία λήγει στις 24/3/2013, απαρτίζεται από τους κάτωθι : 

 

1 Ηλίας Ν. Κοντοδήµος  Πρόεδρος 

2 Απόστολος Ε. Μύτιλης Αντιπρόεδρος 

3 Κωνσταντίνος Α. Μιτζάλης Αντιπρόεδρος 

4 Γεώργιος Π. Ακριτίδης ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

5 Γεώργιος ∆. Τσολακίδης Μέλος 

6 Αναστάσιος Α. Τσακανίκας Μέλος 

7 Σωτήριος Ι. Ανδρόπουλος Μέλος 

  

   

Τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ως ακολούθως: 

 

Ηλίας Κοντοδήµος 

Γεννήθηκε το 1946 στο Nικολίτσιο Φθιώτιδας, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και είναι Πρόεδρος ∆.Σ. της Εταιρείας ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. 

Απασχολήθηκε πολλά χρόνια σε µεγάλα και σύνθετα έργα της Μέσης Ανατολής σαν υψηλόβαθµο στέλεχος της 

Εταιρείας ARCHIRODON OVERSEAS CO S.A. και µετά το 1991 σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα µε την 

Εταιρεία ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Ε. της οποίας ήταν ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος. Αργότερα, το 2002, µετά την 

συγχώνευση της ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Ε. µε την ΑΘΗΝΑ ΑΤΕΒΕ εργάστηκε σας στέλεχος της ΑΘΗΝΑ ενώ από το 2005 µε 

την επανασυσταθείσα Εταιρεία ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. σε διάφορα έργα αλλά κυρίως Σιδηροδροµικά και Οικοδοµικά. 

 

Απόστολος Μύτιλης 

Γεννήθηκε το 1951 στη Λάρισα και αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης (Πολιτικός Μηχανικός). 

Κατέχει υψηλόβαθµες θέσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εκµετάλλευση 

αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων (ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ κ.λ.π.).  

Επίσης έχει διατελέσει διευθυντής σε µεγάλα αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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Κωνσταντίνος Μιτζάλης 

Γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης (Πολιτικός Μηχανικός).  

∆ιαθέτει µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων.  Υπήρξε ο κυριότερος µέτοχος της 

Εταιρείας ΕΤΕΘ ΑΕ και µετά την απορρόφησή της από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ είναι από τους κυριότερους µετόχους 

της Εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.  Έχει διατελέσει υψηλόβαθµο στέλεχος στα διοικητικά συµβούλια εταιρειών που 

έχουν αναλάβει την εκτέλεση και εκµετάλλευση διαφόρων αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων (ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, 

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ  κ.λ.π.).  Επίσης είναι εκτελεστικό µέλος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

µητρικής Εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. 

 

Γεώργιος Ακριτίδης 

Γεννήθηκε το 1950 στον Πειραιά και είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π). Κατέχει θέσει ∆ιευθύνοντος συµβούλου στην Εταιρεία ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. ∆ιαθέτει µεγάλη 

εµπειρία σε σιδηροδροµικά, λιµενικά και οικοδοµικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό µε την 

Εταιρεία ARCHIRODON OVERSEAS CO S.A. εκτέλεσε σαν ∆ιευθυντής πολλά και σύνθετα έργα αλλά κυρίως 

Σιδηροδροµικά και λιµενικά. Από το 1991 εργάστηκε στην Εταιρεία ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Ε. (Ιδρυτικό µέλος) σε έργα 

στην Ελλάδα κυρίως Οικοδοµικά και Σιδηροδροµικά και µετά τη συγχώνευσή της µε την Εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕΒΕ 

σαν στέλεχος της ΑΘΗΝΑ. Από το 2005 ασχολείται µε την ανασυσταθείσα ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. της οποίας είναι 

ιδρυτικό µέλος, σε έργα κυρίως Σιδηροδροµικά και Οικοδοµικά. 

 

Γεώργιος Τσολακίδης 

Γεννήθηκε το 1974 στα Γιαννιτσά Πέλλας , αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), έχει παρακολουθήσει σεµιναρία στα πανεπιστήµια Columbia (N.Y), Carnegie 

Mellon (Pittsburgh) και M.I.T (Boston) και έχει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στο Ε.Μ.Π. στον 

τοµέα ∆οµοστατικός σχεδιασµός και ανάλυση κατασκευών. Είναι µέτοχος και µέλος ∆.Σ. της Εταιρείας ΕΡΓΟΝΕΤ 

Α.Τ.Ε. Έχει εµπειρία κυρίως σε οικοδοµικές και Σιδηροδροµικές εργασίες. 

 

Αναστάσιος Τσακανίκας 

Γεννήθηκε το 1960 στην Αυλώνα Μεσσηνίας.  Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και έχει παρακολουθήσει σεµινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αφορούν θέµατα 

φορολογικά, διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και διεύθυνσης τεχνικών έργων.  Έχει διατελέσει Οικονοµικός 

∆ιευθυντής στην κατασκευή µεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Ελλάδα και σε Αραβικές χώρες.  Συµµετέχει σε 

∆ιοικητικά Συµβούλια διαφόρων εταιρειών και είναι ελεγκτής σε διάφορες εταιρείες. 

 

Σωτήριος Ανδρόπουλος 

Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτική Φιλοσοφία και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο 

του Dallas – USA. Ασχολείται µε ναυτιλιακά και Επενδυτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 

Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτηµα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις 

οποίες είτε από το Νόµο είτε από το καταστατικό είναι αρµόδια η Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατ’ έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της 

Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση 

αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται µε ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή 

µέρους των αρµοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας και τον 

νόµο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ’ ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα της 

έκταση των εξουσιών τους. 

 

Ιβ. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και 

τις βασικές εξουσίες της, περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησής 

τους. 

Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας δικαιώµατά τους, µόνο µε τη συµµετοχή τους στη 

Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εκάστης µετοχής παρακολουθούν τον κατά νόµο κύριό 

της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες λαµβάνονται µέσα στα πλαίσια 

της δικαιοδοσίας τους και του νόµου. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει 

για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που 

απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµοδία να αποφασίζει για:  

α)  Τροποποίηση του Καταστατικού.  

β)  Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. 

γ)  Εκλογή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

δ)  Εκλογή ελεγκτών. 

ε)  Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.  

στ) ∆ιάθεση των ετησίων κερδών. 

ζ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες 

η)  Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.  

θ)  ∆ιορισµό εκκαθαριστών. 

ι) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας.  

 

Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα 
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συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της 

ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε 

δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της 

συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη 

συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να 

γνωστοποιούνται µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  

Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µια µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη 

Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της 

συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο 

από τριάντα (30) ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 

Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη 

των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων,  σε αυτήν δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι 

µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ. Ν. 2190/20. 

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 

ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 

Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές 

είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, µε αίτηση 

µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την 

τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, 

καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών 

για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις 

περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 

του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/20. 

Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την 

παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
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µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η 

λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική 

κλήση. 

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της περιφέρειας στην 

οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν 

πιθανολογείται, ότι µε τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του 

Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει 

σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 

της χρήσης µέσα στην οποία τελέστηκαν.  

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν 

το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο ∆ικαστήριο, 

εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες 

φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.  

Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των δύο προηγούµενων παραγράφων, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις 

µετοχές που τους παρέχουν το δικαίωµα αυτό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη 

ανεγνωρισµένη Τράπεζα στην Ελλάδα µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι 

µικρότερο των 30 ηµερών από την υποβολή της αίτησης. 

 

Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2012 

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Ηλίας Κοντοδήµος 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 
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∆. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις     

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 16 Μαρτίου 2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 

στη διεύθυνση www.athena-sa.gr καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραµείνουν στην 

διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της 

συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς τους. 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική 

ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών 

της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
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Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης Εταιρείας 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενεργητικό Σηµείωση 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα Πάγια 6.1 745.091,06 569.412,84 636.560,02

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 393,92 82,00 123,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.4 12.201,81 13.279,81 13.626,81

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.12 36.815,47 51.705,62 56.146,67
Σύνολο 794.502,26 634.480,27 706.456,50

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 6.5 0,00 96.162,77 18.298,73
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 6.6 20.881,64 76.130,47 54.007,67

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 6.6 & 6.7 1.058.457,58 1.468.211,57 1.418.359,28

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 6.8 89.037,04 590.763,36 774.773,43

Λοιπές Απαιτήσεις 6.9 120.245,73 151.140,23 275.374,67
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.10 160,11 21.833,46 194.820,59
Σύνολο 1.288.782,10 2.404.241,86 2.735.634,37

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.083.284,36 3.038.722,13 3.442.090,87

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο ∆ 680.000,00 380.000,00 380.000,00

Αποθεµατικά κεφάλαια 6.11 80.963,16 80.963,16 54.577,42
Αποτελέσµατα εις νέο ∆ -261.301,59 371.339,24 799.109,28
Σύνολο 499.661,57 832.302,40 1.233.686,70

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.12 3.769,66 4.344,01 5.212,82
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.13 22.453,37 7.105,13 22.712,80
Σύνολο 26.223,03 11.449,14 27.925,62

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.15 227.751,53 637.351,35 798.927,33

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.16 53.201,64 147.846,69 57.249,96
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.14 305.630,53 100.559,95 0,00

Υποχρεώσεις από κοινοπραξίες 6.8 24.865,54 0,00 0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.6 & 6.17 945.950,52 1.309.212,60 1.324.301,26
Σύνολο 1.557.399,76 2.194.970,59 2.180.478,55

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.083.284,36 3.038.722,13 3.442.090,87
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Εταιρείας 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµείωση 31/12/2011 31/12/2010

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6.18 1.533.069,73 3.248.529,50
Κόστος πωλήσεων 6.19 -1.401.839,83 -2.807.640,83
Μικτό Κέρδος 131.229,90 440.888,67

Άλλα εσοδα εκµεταλλευσης 6.20 675,00 37.980,63
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.19 -418.677,37 -387.421,63
Άλλα έξοδα Εκµετάλευσης 6.20 -403,75 -4.936,23

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων -287.176,22 86.511,44

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 6.21 -39.564,33 -25.563,50
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 6.21 79,91 516,07
Έσοδα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων 6.8 & 6.23 -291.100,64 -143.633,18
Κέρδη (Ζηµιές) Προ Φόρων -617.761,28 -82.169,17

Τρέχων Φόρος 6.24 0,00 -29.274,18
Αναβαλλόµενη Φορολογία 6.24 -14.315,80 -3.572,24
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 6.24 0,00 -74.206,83
ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤ.(ΕΤΑΚ) 6.24 -563,75 0,00
Έκτακτη Εισφορά Ν.3845/10 6.24 0,00 -29.761,88
Κέρδη (Ζηµιές) Μετά από Φόρους -632.640,83 -218.984,30

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων -208.845,93 158.418,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεµατικά 

κεφάλαια

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010,                                      

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
380.000,00 54.577,42 799.109,28 1.233.686,70

Τακτικό αποθεµατικό 2009 26.385,74 -26.385,74 0,00

∆ιάθεση κερδών χρήσης 2009 -182.400,00 -182.400,00

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 26.385,74 -208.785,74 -182.400,00

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 1/1-31/12/2010 -218.984,30 -218.984,30

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 -218.984,30 -218.984,30

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων                                                   

κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2010
380.000,00 80.963,16 371.339,24 832.302,40

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011,                                      

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
380.000,00 80.963,16 371.339,24 832.302,40

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 300.000,00 300.000,00

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 1/1-31/12/2011 -632.640,83 -632.640,83

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 -632.640,83 -632.640,83

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων                                                                       

κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011
680.000,00 80.963,16 -261.301,59 499.661,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών (Έµµεση µέθοδος) 

Σηµ. 31/12/2011 31/12/2010

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) -617.761,28 -82.169,17

Προσαρµογές σε Κέρδη / (Ζηµιές) 6.26 115.309,22 73.894,32

-502.452,06 -8.274,85

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/ (Αύξηση) αποθεµάτων 96.162,77 -77.864,04

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 1.041.722,77 269.467,72

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων -476.913,61 -366.155,87

Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης 660.971,93 -174.552,19

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 158.519,87 -182.827,04

Καταβληθέντες τόκοι -21.397,81 -18.111,32

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -103.029,48 -50.166,23

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 34.092,58 -251.104,59

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων -254.248,22 -4.718,56

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων -385,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 79,91 516,07

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -254.553,31 -4.202,49

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εκδοση ονοµαστικών µετοχών 300.000,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα -306.283,20 -18.240,00

∆άνεια αναληφθέντα 205.070,58 100.559,95

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 198.787,38 82.319,95

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -21.673,35 -172.987,13

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 21.833,46 194.820,59

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 160,11 21.833,46

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ε. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

H εταιρεία ιδρύθηκε την 15/2/2005 µε έδρα αρχικά στο Χαλάνδρι και από την 9/5/2008 εδρεύει στον ∆ήµο 

Αµαρουσίου. Την 11η Μαΐου 2005 απέκτησε το πτυχίο της Τρίτης Τάξεως το οποίο µετά την επανάκρισή 

του ισχύει εώς την 31/8/2014. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αµαρουσίου 

Χαλανδρίου 129, Τ.Κ. 151 25). Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της έχει ορισθεί για 

30 χρόνια. 

Η ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ Ττην 31.12.2011 απασχολούσε 19 άτοµα και το 2010 32. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 (συµπεριλαµβανοµένων και 

των συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο την 16 Μαρτίου 2012. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες στις 

οικονοµικές καταστάσεις µετά την έγκρισή τους. 

Αναφέρεται ότι οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Επισηµαίνεται ότι η ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ 

ΑΤΕ εισηγµένης στο Χ.Α. Η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και συµµετέχει στην ΕΡΓΟΝΕΤ 

ΑΤΕ την 31.12.2011 κατά 51% (2010 51%) και την ενοποιεί στις δικές της ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Επιπλέον οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της J&P – ΑΒΑΞ ΑΕ, Εταιρείας επίσης 

εισηγµένης στο Χ.Α. Η J&P – ΑΒΑΞ ΑΕ έχει καταστατική έδρα την Ελλάδα, συµµετέχει στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ την 

31.12.2011 µε ποσοστό 80,54% (2010: 80,54%) και την ενοποιεί στις δικές της ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν 

ως εξής: 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ηλίας Κοντοδήµος, Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Απόστολος Μύτιλης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

Γεώργιος Ακριτίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Γεώργιος Τσολακίδης, Μέλος ∆.Σ. 

Αναστάσιος Τσακανίκας, Μέλος ∆.Σ. 

Σωτήριος Ανδρόπουλος, Μέλος ∆.Σ. 

 

Η επανεκλογή του  ∆.Σ. έγινε µε την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  24ης Φεβρουαρίου 2009 

µε την οποία επίσης παρατάθηκε και η θητεία του εώς την 24η Μαρτίου 2013. 
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Εποπτεύουσα Αρχή: Νοµαρχία Αθηνών, Ανατολικός Τοµέας – ∆ιεύθυνση Α.Ε & Εµπορίου 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 999644402 

Αρµόδια ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 58202/01ΑΤ/Β/0580 

Νοµικός Σύµβουλος:  Μιχαήλ Γιαµπουράνης  

Νόµιµος Ελεγκτής: Αθανάσιος Η. Φέκας  

Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόµενο Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. (Αρ. µ. ΣΟΕΛ 125) 

 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα κατηγοριών εκτελούµενων τα οποία είτε εκτελούνται 

100% από την Εταιρεία, είτε εκτελούνται µέσω Κοινοπραξιών. 

Οι στρατηγικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ είναι οι εξής: 

• Κτίρια και τεχνικά έργα 

• Υδραυλικά, λιµενικά και ηλεκτρολογικά έργα  

• Χωµατουργικά και έργα Οδοποιϊας 

• Σήραγγες 

• Σιδηροδροµικά έργα 

• Γέφυρες  

• Λοιπά τεχνικά έργα 

 

1.3  Πληροφορίες επί των Οικονοµικών της Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2011 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 

Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2011: 

• Εφαρµόζονται για πρώτη φορά, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν.2190/1920, µε 

ηµεροµηνία µετάβασης την 1/1/2010. Η Εταιρεία µέχρι την προηγούµενη χρήση (2010) δεν 

υποχρεούταν στην σύνταξη και δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών της καταστάσεων µε βάση 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) διότι δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 134 του Ν.2190/1920. Συντάσσονταν όµως οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και σε 

∆ΠΧΑ για τους σκοπούς ενοποίησής της µε τη Μητρική Εταιρεία.  

• Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 

σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, οι οποίες 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31/12/2011.  

• Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

• ∆εν υπήρξαν αλλαγές στις βασικές λογιστικές αρχές, µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση.  

• Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι το Ευρώ. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται 
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σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Πρέπει να σηµειωθεί  ότι τα πρόσθετα στοιχεία και 

πληροφορίες που δηµοσιεύονται στον τύπο (συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις) είναι σε ευρώ και 

λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που παρουσιάζονται στις 

συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, ενδέχεται να µην είναι ακριβώς ίσα µε τα αθροίσµατα που 

παρουσιάζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.  

• Στην Εταιρεία µέχρι και σήµερα δεν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης/δραστηριότητας. 

• Έχουν  εγκριθεί οµόφωνα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 16 Μαρτίου  2012 

(συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών κατάστασεων της συγκριτικής χρήσης). Σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπονται προσθήκες στις οικονοµικές καταστάσεις µετά την 

έγκριση τους. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις  της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης  

στις ενοποιηµένες  καταστάσεις της J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (συµµετοχή µέσω της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ), που έχει 

έδρα στην Ελλάδα. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

 

2.1 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και ειδικότερα µε το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρµογή των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (αναθεωρηµένο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009). Οι 

παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες  ετήσιες οικονοµικές  καταστάσεις  που  

συντάσσονται  και  δηµοσιοποιούνται  πάνω  σε αυτή  την  βάση  (∆ΠΧΑ) και  η διοίκηση της Εταιρείας 

δηλώνει ρητά και αµετάκλητα την πλήρη συµµόρφωσή της µε τα ∆ΠΧA.  

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισµοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι 

συνεπείς σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 

Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο 

οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι το Ευρώ.  

Τα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στο 

κείµενο. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται µετά 

την έγκρισή τους. 

 

2.2 Σηµαντικές Λογιστικές Αρχές 

 

2.2.1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

Η Εταιρεία εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές 
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πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στην παράγραφο 6.1, έχουν εφαρµοστεί µε 

συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόµενες χρήσεις.  

Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» στη σύνταξη των συνηµµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. Μια Εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΑ που θα είναι σε ισχύ κατά 

την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που 

παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή 

νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και ισχύουν για διαχειριστικές χρήσεις που 

λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου 2011 χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των παρουσιαζόµενων 

οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ», οι εταιρείες 

υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ τουλάχιστον µίας 

χρήσης. 

Η Εταιρεία συνέταξε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία 

είχαν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους και η 

ηµεροµηνία εφαρµογής τους συνέτεινε µε την περίοδο έκδοσης  των οικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρείας. 

Στη σηµείωση 6.1 παρουσιάζεται πίνακας προσαρµογών και συµφωνίας Ιδίων Κεφαλαίων και 

Αποτελεσµάτων µεταξύ προηγούµενων λογιστικών αρχών και ∆ΠΧΑ καθώς και ανάλυση των βασικών 

επιδράσεων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή γηπέδων και κτιρίων, 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες µέσω του αποτελέσµατος και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern). 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 

λογιστικών εκτιµήσεων και άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 

αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων 

κατά την διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην 

καλύτερη δυνατή  γνώση της ∆ιοίκησης  σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µια σειρά από 

καινούρια ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (∆ΛΠ), τα οποία σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) τα 
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οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". 

To νόµισµα παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, δηλαδή το νόµισµα  του 

πρωτεύοντος  οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Όλα τα ποσά 

παρουσιάζονται σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, λόγω 

στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που παρουσιάζονται στις συνοπτικές 

οικονοµικές καταστάσεις, ενδέχεται να µην είναι ακριβώς ίσα µε τα αθροίσµατα που παρουσιάζονται στις 

παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.  

2.2.2  Σηµαντικές Λογιστικές Αρχές (πλην ∆ΠΧΑ 1) 

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές, βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

τις οποίες συστηµατικά η  Εταιρεία συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 2.2.1 ότι χρησιµοποιούνται 

λογιστικές εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι 

αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και 

ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν 

εκτιµηθεί. 

 

3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές   

 

Στις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν για να 

καταρτιστούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2010, προσαρµοσµένων µε νέα Πρότυπα, και τις 

αναθεωρήσεις επί των Προτύπων που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ (βλ. παράγραφο 3.1). 

 

3.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση 

της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2011 

 

∆ΛΠ 24 (Αναθεωρηµένο 2009) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα 

µέρη δηµοσίου (governments - 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 
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και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την 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.  Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν  

σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά 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 και πρέπει να 

ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης, 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 παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας διότι δεν έχουν συναφθεί τέτοιου είδους συναλλαγές. 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει στις οντότητες που εφαρµόζουν πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ περιορισµένες 

εξαιρέσεις από συγκεκριµένες συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε την εύλογη αξία και τον 

κίνδυνο ρευστότητας.  

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποιηµένη) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, 

Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους» 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις και ειδικότερα 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 

παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 

Η ∆ιερµηνεία αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό που θα υιοθετήσει η οικονοµική οντότητα που εκδίδει 

συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονίσει, το σύνολο ή µέρος, µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 

του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2010 τροποποιήσεις σε 

7 υφιστάµενα πρότυπα και διερµηνείες. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι σηµαντικότερες απαιτήσεις των 

τροποποιήσεων αυτών είναι οι εξής: 
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∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις: (α) όταν αλλάζει µία λογιστική πολιτική στην περίοδο που 

καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, (β) για τη χρήση της εύλογης 

αξίας µε βάση τις προηγούµενες Γ.Π.Λ.A.  ως τεκµαιρόµενου κόστους και (γ)  για τη δυνατότητα χρήσης της 

λογιστικής αξίας των ενσώµατων και  άυλων περιουσιακών στοιχείων ως τεκµαιρόµενου κόστους κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης από εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικές ρυθµίσεις (rate regulations operations)  

∆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 αποτίµηση 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 αποτιµήσεις 

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 αποτίµησης της 

επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 

Ιανουαρίου 2012 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.   
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Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την  1 Ιανουαρίου 2012. Η  Εταιρεία δεν έχει 

εφαρµόσει νωρίτερα τα πρότυπα αυτά και εκτιµά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην οικονοµική θέση µιας οντότητας. 

Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά µε τις µεταβιβάσεις, 

ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία δεν 

αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 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 

αποτίµηση 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 (ή και ο Όµιλος) βρίσκεται 

(βρίσκονται)  στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η 

Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

∆ΠΧΠ 13 «Αποτίµηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την αποτίµηση 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 αποτίµηση 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 

αποτιµούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το 

∆ΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν  

υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. Η κύρια 

αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 

οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων, ώστε να 
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φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο. Η 

Εταιρεία θα εφαρµόσει  αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν αναµένει να 

έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Το ∆ΛΠ 12 

απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα περιουσιακό 

στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

µε τη χρήση ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η 

ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε 

τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική 

λύση στο πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα 

πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η 

τροποποίηση θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την 

επιλογή που επιτρέπει σε µια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από 

συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα καθορισµένων παροχών) («µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες 

πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να 

συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  θα έχει σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις.  Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος απογύµνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που 

προκύπτει  από τη δραστηριότητα αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για 

να αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12  και 

τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα 
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εφαρµοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µπορούν να εφαρµοστούν νωρίτερα από την Εταιρεία. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους  στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι σηµαντικότερες απαιτήσεις των 

προτύπων είναι οι εξής: 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 

«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές 

απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί 

η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις 

στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές 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. 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 

απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 

στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα 

για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του 

ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των Συµφερόντων σε Κοινοπραξίες» 

και τη ∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες - µη νοµισµατικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες». 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 
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δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 

συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συµφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες 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. 

 

3.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες 

επηρεάζουν τα  ποσά του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις των 

ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, 

καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και εξόδων της παρουσιαζόµενης περιόδου. Τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις 

βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ 

επαναξιολογούνται συνεχώς µε τη χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

 

3.2.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της Εταιρείας χρησιµοποιώντας ως 

βάση την πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της εφαρµόζει την κρίση της µε γνώµονα τη 

γνώση της για την Εταιρεία αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές 

αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να εφαρµοστεί η κατάλληλη λογιστική 

πολιτική. Οι κρίσεις της διοίκησης αναφορικά µε τη διενέργεια εκτιµήσεων σε ότι αφορά τις λογιστικές 

πολιτικές συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 

 

� Απαξίωση των αποθεµάτων  

Οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά µε την απαξίωση ή όχι του υπολοίπου των αποθεµάτων 

υπόκειται τόσο σε υποκειµενικά (κρίση σε ότι αφορά τη χρήση του αποθέµατος) όσο και σε αντικειµενικά 

κριτήρια (φυσική καταλληλότητα του αποθέµατος). 

 

� Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους 

λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης 
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πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νοµικοί κλπ.) προκειµένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των 

κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς, για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως 

επισφαλή και την επιµέτρηση τυχόν αποµείωσης της αξίας τους. 

 

3.2.2 Εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές µας καταστάσεις καθώς και τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας από εµάς να σχηµατίζουµε υποθέσεις σχετικά µε αξίες ή 

συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 

υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό 

εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες 

εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε 

συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες 

συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. 

Επίσης, στη σηµείωση 4 «Σύνοψη των λογιστικών αρχών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές πολιτικές που 

έχουν επιλεχθεί από τις προτεινόµενες αποδεκτές εναλλακτικές. 

 

� Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας 

Η Εταιρεία διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα 

γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής αλλαγή 

στο εταιρικό κλίµα ή µία απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας µονάδας). Ο καθορισµός της ύπαρξης 

αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας η οποία εκτιµάται  χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιµο και απαραίτητο, χρησιµοποιούνται 

σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασµού της αγοράς, προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα από 

τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη µεθοδολογία, η Εταιρεία βασίζεται σε µία σειρά 

από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, τα µελλοντικά 

εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές προεκτάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς. Στην περίπτωση που από αυτή την 

ανάλυση προκύπτει αποµείωση της υπεραξίας, τότε η µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της 

εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, 

χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών η οποία αναφέρεται ανωτέρω από ανεξάρτητους 

εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Η Εταιρεία ετησίως διενεργεί έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων 

δηµιουργίας ταµειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόµενα σε υπολογισµούς της αξίας σε χρήση. Αυτοί οι 

υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων. 

� Εκτίµηση αποµείωσης 

Η Εταιρεία ελέγχει ετησίως ενδείξεις για πιθανή αποµείωση ενσώµατων  ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η 

µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή 
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περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών ή 

εκτίµηση από ανεξάρτητους εκτιµητές όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Επιπλέον, ετησίως ελέγχονται  για τυχόν  αποµείωση άυλα περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ωφέλιµες 

ζωές και υποκείµενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη 

προεξοφλούµενων ταµειακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

� Ωφέλιµες ζωές αποσβέσιµων στοιχείων  

Η Εταιρεία αποτιµά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της σε εύλογες αξίες και εκτιµά την ωφέλιµη ζωή τους. 

Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις προσδιορίζονται και οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται και το 

ποσό των αποσβέσεων που αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Η µεταβολή των εκτιµήσεων 

αυτών πιθανά θα προκαλέσει αλλαγές και στα ποσά των αποσβέσεων που θα επιβαρύνουν και τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα των αντίστοιχων χρήσεων.  

� Προβλέψεις  

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διότι οι απαιτήσεις της ως σήµερα αλλά 

και οι µελλοντικές της ενδεχόµενες απαιτήσεις είναι περιορισµένου όγκου κατά την 31/12/2011 και 

προέρχονται από αξιόπιστους πελάτες στο 90% του Ιδιωτικού Τοµέα.  

� Αναγνώριση εσόδων από κατασκευαστικά συµβόλαια  

Ο χειρισµός των εσόδων και εξόδων µίας κατασκευαστικής σύµβασης, εξαρτάται από εάν το τελικό 

αποτέλεσµα από την εκτέλεση του συµβατικού έργου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα (και αναµένεται να 

αποφέρει κέρδος στον κατασκευαστή ή το αποτέλεσµα από την εκτέλεση είναι ζηµιογόνο). Όταν το 

αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, τότε τα έσοδα και τα έξοδα του 

συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η εταιρεία 

χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και 

εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το 

συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το 

συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. Οι σωρευτικές επιδράσεις των αναθεωρήσεων / 

επανεκτιµήσεων του συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους των έργων και του συνολικού συµβατικού 

τιµήµατος (αναγνώριση υπερσυµβατικών εργασιών), καταχωρούνται στις χρήσεις κατά τις οποίες 

προκύπτουν οι σχετικές αναθεωρήσεις. Το συνολικό προϋπολογισµένο κόστος και το συνολικό συµβατικό 

τίµηµα των έργων προκύπτουν κατόπιν εκτιµητικών διαδικασιών και επανεκτιµώνται και αναθεωρούνται σε 

κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Απαιτούνται συνεπώς, σηµαντικές εκτιµήσεις της διοίκησης, αναφορικά µε το 

µικτό αποτέλεσµα µε το οποίο θα εκτελείται η εκάστοτε εκτελούµενη κατασκευαστική σύµβαση (εκτιµώµενο 

κόστος εκτέλεσης). 

� Φόροι εισοδήµατος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σε πολυάριθµες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σηµαντικές εκτιµήσεις 

απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 

υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα 

οφείλονται επιπλέον φόροι αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου.  
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� Ενδεχόµενα γεγονότα 

 Η εταιρεία δεν εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών του ως σήµερα και δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα προκύψουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 

σχετίζονται µε δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων.  

 

4. Σύνοψη των λογιστικών αρχών 

 

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές, βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η  Εταιρεία συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 3.2 ότι χρησιµοποιούνται 

λογιστικές εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι 

αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και 

ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν 

εκτιµηθεί. 

 

4.1 Συµµετοχή σε κοινοπραξίες 

 Είναι οι συµβατικοί διακανονισµοί, σύµφωνα µε τους οποίους δύο ή περισσότερα µέρη αναλαµβάνουν µια 

οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. 

Από κοινού έλεγχος είναι η συµβατικά κατανεµηθείσα κατανοµή του ελέγχου πάνω σε µια επιχείρηση, 

δηλαδή της δυνατότητας να κατευθύνεται η οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης, ούτως 

ώστε να λαµβάνονται από κοινού οφέλη από τις δραστηριότητές της. 

Η Εταιρεία στις δικές της οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώνει µόνο το αποτέλεσµα των κοινοπραξιών. Η 

µητρική Εταιρεία περιλαµβάνει στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της και τις κοινοπραξίες των 

θυγατρικών της µε τη µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το µερίδιο του 

κοινοπρακτούντος στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα έξοδα της 

κοινοπραξίας προστίθεται γραµµή προς γραµµή µε τα αντίστοιχα στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις του 

κοινοπρακτούντος.  

Ο συµβατικός διακανονισµός επιβάλλει τον από κοινού έλεγχο πάνω στην κοινοπραξία και εποµένως, 

κανένας από τους κοινοπρακτούντες δεν µπορεί να ελέγχει τη δραστηριότητα της κοινοπραξίας από µόνος 

του. Το γεγονός αυτό αποτελεί και την ουσία της κοινοπραξίας. Ο συµβατικός διακανονισµός προσδιορίζει 

εάν η λήψη κάποιων αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων της κοινοπραξίας, χρειάζεται τη συναίνεση 

όλων των µερών της κοινοπραξίας ή µιας συγκεκριµένης πλειοψηφίας. 

Στο συµβατικό διακανονισµό µπορεί να κατονοµάζεται ποιος θα είναι ο διαχειριστής της κοινοπραξίας. Ο 

διαχειριστής δεν ελέγχει την κοινοπραξία, αλλά ενεργεί µέσα στο πλαίσιο της οικονοµικής και 

επιχειρηµατικής πολιτικής που έχει συµφωνηθεί από τους κοινοπρακτούντες.  

Στην περίπτωση που η επενδύτρια επιχείρηση πωλεί στοιχεία του ενεργητικού στην κοινοπραξία, θα 

αναγνωρίζει µόνο το κέρδος ή τη ζηµιά από τη συναλλαγή που αντιστοιχεί στη συµµετοχή των λοιπών 

µελών. 
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Αντίθετα, εάν η επενδύτρια επιχείρηση αγοράζει στοιχεία του ενεργητικού από την κοινοπραξία, δεν θα 

αναγνωρίσει το µερίδιο της στο κέρδος ή στη ζηµιά έως ότου πωλήσει σε τρίτους το στοιχείο του 

ενεργητικού. Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ζηµιών λόγω µείωσης της αξίας των αποκτηθέντων 

από την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού, τότε οποιαδήποτε ζηµιά θα αναγνωρίζεται στο σύνολο της. 

∆ιεταιρικά υπόλοιπα της επενδύτριας µε την κοινοπραξία διαγράφονται, απαλείφοντας κατά το µερίδιο της 

επενδύτριας επιχείρησης τα υπόλοιπα της κοινοπραξίας. 

 

4.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Το σύνολο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού µε εξαίρεση το οικόπεδο, απεικονίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και 

οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.  

Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες προσθήκες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι προσθήκες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη που αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Ολες οι 

άλλες δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στα έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. 

Πάγια τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποσβένονται καθ’  όλη τη 

διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους (καθοριζόµενη σε σχέση µε συγκρίσιµα µε ιδιόκτητα 

περιουσιακά στοιχεία), εάν είναι βραχύτερη. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:  

-    Κτίρια 8-20 έτη 

-    Μηχανολογικός εξοπλισµός 4-12 έτη 

- Μεταφορικά µέσα             6-9 έτη  

- Λοιπός εξοπλισµός            4-7 έτη 

  

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 στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, 
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που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), το κόστος αναλωθέντων υλικών και 

άλλα γενικά κόστη.  

 

4.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται οι άδειες λογισµικού. Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. 

 

4.4 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

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. Η ανακτήσιµη αξία είναι το 

µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της 

αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των 

στοιχείων αυτών είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

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 τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης 

ωφέλιµης ζωής του. 

 

4.5 Λοιπό µη κυκλοφορούν ενεργητικό  

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού καταχωρούνται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς 

έκπτωση παρούσας αξίας από την ηµεροµηνία της αναµενόµενης λήξης ή πραγµατοποίησης. 

Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισµένους προµηθευτές για να εξασφαλίσουν τις 

υποχρεώσεις τηε Εταιρείας προς αυτούς τους προµηθευτές. Τα ποσά παραµένουν ως απαιτήσεις κατά τη 

διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβληµένα ποσά µπορούν να συµψηφισθούν 

έναντι όλου ή τµήµατος εκκρεµών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο 

επιστρέφεται στην Εταιρεία. 

 

4.6 Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία  

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

βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης 

φύσεως των εργαλείων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά 

ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.  
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4.7 Αποθέµατα  

Την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ 

του κόστους κτήσεως (µέσο σταθµικό κόστος) και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

 

4.8 Εµπορικές 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 ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί 

υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονοµική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η 

αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 

προεξοφλουµένων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά 

σε συνδυασµό µε τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονοµικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 

την εισπραξιµότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο. 

 

4.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

 

4.10 Ίδια κεφάλαια 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι 

κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.  

Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 

αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόµενο µε την έκδοση των 

µετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος προκύψει αφαιρούνται από την 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Οι σωρευµένες ζηµιές  περιλαµβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσµατα και αυτά 

προηγούµενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται στα αποτελέσµατα. 

Η Εταιρεία προέβη στη χρήση σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε έκδοση 300.000 νέων 

ονοµαστικών µετοχών αξίας 1,00 € εκάστη. 

 

4.11 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή 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 στον λογαριασµό των 

συνολικών εσόδων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
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Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 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 επιµετρούνται 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 

συνολικών εσόδων. 

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 της Κατάστασης συνολικών εσόδων. Σε 

περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 

εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. 

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 φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση συνολικών εσόδων, αν οι 

συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης 

στην Κατάσταση συνολικών εσόδων. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται 

απευθείας στα Λοιπά συνολικά έσοδα, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη 

φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα Λοιπά συνολικά έσοδα.   
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4.12 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από 

παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα 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 µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης 

περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση 

µετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν 

τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το 

δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά.  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών: Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η 

υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να 

συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το 

ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή 

και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως 

µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής 

θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την 

καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν 

υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το 

κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Για την προεξόφληση 

χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του 

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Αυτά που προκύπτουν από τις 

προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της 

σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό 

χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα 

αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον 

εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης 
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καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία καταχωρεί 

αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων 

σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν 

προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές 

καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας 

εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να 

δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 

εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση 

αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

 

4.13 Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 

Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους 

όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται 

στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του 

συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Η Εταιρεία µέχρι την 31/12/2011 δεν 

έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις. 

 

4.14 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 

παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και 

αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.  

Η Εταιρεία δεν ειχε νοµικά ζητήµατα εώς την 31/12/2011. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 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. 
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Η Εταιρεία εως την 31/12/2011 δεν έχει υποθέσεις για τις οποίες θα έπρεπε να αναγνωρίσει ενδεχόµενες 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις.  

 

4.15 Τραπεζικός δανεισµός 

Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που 

λαµβάνεται µειωµένη µε το κόστος έκδοσης. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

4.16 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, περιλαµβάνουν, εµπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία συµµετέχει συµβατικά 

στο χρηµατοοικονοµικό µέσο και διαγράφονται όταν η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή 

ακυρώνεται ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό κόστος στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. Οι εµπορικές υποχρεώσεις παρακολουθούνται συνήθως στα ονοµαστικά τους ποσά (εκτός και αν η 

επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική).  

 

4.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  

-  Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων: Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συµβολαίων 

λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, µε βάση τη µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης 

του έργου. 

-  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. 

-  Κέρδη και ζηµίες από συµµετοχή σε κοινοπραξίες: Τα κέρδη ή οι ζηµίες από κοινοπραξίες 

κατασκευαστικών έργων αναγνωρίζονται στον ατοµικό ισολογισµό της µητρικής Εταιρείας κάθε 

τρίµηνο µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσής τους. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η συγκεκριµένη 

λογιστική πρακτική εξυπηρετεί την αρχή της σαφήνειας και της πληρότητας των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 

µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι 

µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
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- Κόστος Χρηµατοδότησης: Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους 

δεδουλευµένους τόκους επί των  συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου 

4.18 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα συνδεδεµένων 

περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά 

συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µια χρήσης. Τα έξοδα 

που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως εξής : 

α) Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιµηθεί 

αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο: 

• Το έσοδο αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να 

ανακτηθεί και 

• Το συµβατικό κόστος αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. 

β) Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα 

του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό 

εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο.  

Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. 

Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη 

ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης ως έξοδο. 

Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που 

σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε 

εξέλιξη.  Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για 

κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης. 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν 

αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες 

συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια». Όταν οι προοδευτικές 

τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) 

που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων 

στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις». 

 

4.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την 

ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. ∆εν υπήρξε 

έγκριση για διανοµή µεριαµάτων στην χρήση 2011. 
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5. ∆οµή της Εταιρείας 

Η εταιρεία προβαίνει επίσης σε κοινοπρακτική εκτέλεση έργων, µέσω των παρακάτω κοινοπραξιών. 

Α/Α ΟΝΟΜΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

1 Κ/Ξ TSO ΑΕ - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ  - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ Αθήνα 45%

2 Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ  - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ Αθήνα 50%

3 Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 ΑΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ Αθήνα 30%

4 Κ/Ξ ∆.ΣΙΡ∆ΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ Αθήνα 30%  

Η τελευταία συστάθηκε εντός του 2011. 

 

6. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

6.1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

Η συµφωνία της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης συνολικών εσόδων µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων χρήσεων, όπως αυτά είχαν αρχικά δηµοσιευτεί µε τις προηγούµενες 

λογιστικές αρχές, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Επίδραση προσαρµογών µετάβασης στα ίδια κεφάλαια 

 ποσά σε €
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων όπως είχαν προγενέστερα 

απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 661.342,07 1.098.468,24 1.420.972,62
 Επίδραση από αλλαγή παρακολούθησης και απόσβεσης pro-rata 

παγίων σε ασώµατες και ενσώµατες ακινητοποιήσεις -1.033,28 -2.484,84 4.711,47
Επίδραση από τα κατασκευαστικά συµβόλαια -142.446,46 -234.323,20 -216.935,85
Επίδραση από απαιτήσεις/υποχρεώσεις από κοινοπραξίες -32.720,38 -76.719,41 -25.995,39
 Επίδραση από υπολογισµό υποχρέωσης συνταξιοδότησης 

προσωπικού µε αναλογιστική µελέτη -18.526,19 0,00 0,00
 Επίδραση από αναβαλλόµενη φορολογία 33.045,81 47.361,61 50.933,85

 Σύνολο Προσαρµογών -161.680,50 -266.165,84 -187.285,92
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α 499.661,57 832.302,40 1.233.686,70  

 

Επίδραση προσαρµογών µετάβασης στην κατάσταση συνολικών εσόδων 

 ποσά σε €
31/12/2011 31/12/2010

 Σύνολο Αποτελεσµάτων µετά φόρων όπως είχαν 

προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ  737.126,17 140.104,38 
Επίδραση από τα κατασκευαστικά συµβόλαια -135.875,77 68.111,37 
 Επίδραση από διαφορετικό τρόπο απόσβεσης λόγω τον υπολογισµό 

των αποσβέσεων µε βάση τις ωφέλιµες ζωές -1.451,56 7.196,31 
 Επίδραση από υπολογισµό υποχρέωσης συνταξιοδότησης 

προσωπικού µε αναλογιστική µελέτη 18.526,19 0,00 
 Επίδραση από αναβαλλόµενη φορολογία 14.315,80 3.572,24 

 Σύνολο Προσαρµογών -104.485,34 78.879,92 
 Σύνολο Αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α 632.640,83 218.984,30  
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6.2  Ενσώµατα Πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά µέσα 

& µηχ/κός 

εξοπλισµός

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητ/σεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 322.737,90 431.294,87 9.132,05 0,00 763.164,82

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -22.044,09 -100.337,03 -4.223,68 0,00 -126.604,80

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 300.693,81 330.957,84 4.908,37 0,00 636.560,02

Μικτή Λογιστική αξία 322.737,90 433.321,25 11.824,23 0,00 767.883,38

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -35.910,10 -154.154,64 -8.405,80 0,00 -198.470,54

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 286.827,80 279.166,61 3.418,43 0,00 569.412,84

Μικτή Λογιστική αξία 338.772,35 660.044,95 20.506,90 0,00 1.019.324,20

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -49.776,11 -213.158,62 -11.298,41 0,00 -274.233,14

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 288.996,24 446.886,33 9.208,49 0,00 745.091,06

Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά µέσα 

& µηχ/κός 

εξοπλισµός

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητ/σεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 300.693,81 330.957,84 4.908,37 0,00 636.560,02

Προσθήκες 0,00 2.026,38 2.692,18 4.718,56

Αποσβέσεις χρήσης -13.866,01 -53.817,61 -4.182,12 0,00 -71.865,74

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 286.827,80 279.166,61 3.418,43 0,00 569.412,84

Προσθήκες 16.034,45 229.531,10 8.682,67 0,00 254.248,22

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 -2.807,40 0,00 0,00 -2.807,40

Αποσβέσεις χρήσης -13.866,01 -61.498,59 -2.892,61 0,00 -78.257,21

Αποσβεσθέντα πωληθέντων-διαγραφέντων 0,00 2.494,61 0,00 0,00 2.494,61

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 288.996,24 446.886,33 9.208,49 0,00 745.091,06

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Το σύνολο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας απεικονίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες 

αποσβέσεις που υπολογίστηκαν µε βάση την ωφέλιµη ζωή αυτών.  

Στη χρήση 2011 οι προσθήκες παγίων οι οποίες απεικονίζονται στον ανωτέρω πίνακα αφορούν κυρίως 

αγορά παγίου εξοπλισµού από τις κοινοπραξίες της εταιρείας.  

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα όπως 

αναλύονται παρακάτω: 

 



           Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2011            
                                                                                                                                                         Ποσά σε € 

 

ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.: Αµαρουσίου –Χαλανδρίου 29, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ.:+30 210 6375880 49 

Αποσβέσεις Ενσώµατων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010

Κόστος πωληθέντων 76.058,49 65.927,46
Εξοδα διάθεσης 0,00 0,00
Εξοδα διοίκησης 2.198,72 5.938,28
Αποσβέσεις ενσώµατων  περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 78.257,21 71.865,74

 

 

Εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της δεν υφίστανται.  

 

 

6.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, περιλαµβάνουν αγορασθέν λογισµικό και αναλύονται ως 

εξής: 

Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 123,00

Προσθήκες 0,00

∆ιαγραφές-Μειώσεις 0,00

Αποσβέσεις -41,00

∆ιαγραφές 0,00

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 82,00

Προσθήκες 385,00

∆ιαγραφές-Μειώσεις 0,00

Αποσβέσεις -73,08

∆ιαγραφές 0,00

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 393,92  

 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα όπως αναλύονται 

παρακάτω: 

 

Αποσβέσεις Αϋλων Περιουσιακών Στοιχείων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010

Κόστος πωληθέντων 0,00 0,00
Εξοδα διάθεσης 0,00 0,00
Εξοδα διοίκησης 73,08 41,00
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων
73,08 41,00
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6.4 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

31/12/2011 31/12/2010

∆οσµένες Εγγυήσεις 12.201,81 13.279,81

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 12.201,81 13.279,81

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι απαιτήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο δοσµένες εγγυήσεις και πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος 

της επόµενης χρήσης. 

 

6.5 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:    

Αποθέµατα

31/12/2011 31/12/2010

Πρώτες Ύλες 0,00 96.162,77

Καθαρή λογιστική αξία 0,00 96.162,77

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.6 Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα συνδεδεµένων 

περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά 

συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µια χρήσης.  

Η ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από κατασκευαστικές συµβάσεις της Εταιρείας, έχει ως εξής: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010

Σωρευµένο κόστος έργων 15.565.519,90 14.205.837,18

πλέον: Κέρδος που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά) 2.444.034,53 2.276.424,52

µείον: Ζηµία που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά) -3.433,32 -1.277,56

µείον: Τµηµατικές Τιµολογήσεις -18.148.567,57 -16.715.307,34

Σύνολο -142.446,46 -234.323,20

Έσοδα από εκτέλεση συµβάσεων κατασκευής έργων 1.527.292,73 3.245.297,30

Απαίτηση από κατασκευαστικές συµβάσεις (από πελάτες) 20.881,64 76.130,47

Σύνολο Απαιτήσεων από Κατασκευαστικά Συµβόλαια 20.881,64 76.130,47

Υποχρέωση από κατασκευαστικές συµβάσεις (προς πελάτες) 163.328,10 309.176,11

Σύνολο Υποχρεώσεων από Κατασκευαστικά Συµβόλαια 163.328,10 309.176,11

Σύνολο ληφθέντων προκαταβολών                    0,00 0,00

Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση                                                 165.454,66 118.041,38

- Εισπρακτέες εντός 12 µηνών 165.454,66 118.041,38

- Εισπρακτέες άνω των 12 µηνών 0,00 0,00
 

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια για το 2011 και 2010 αναλύονται αντίστοιχα ως ακολούθως : 
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ΕΡΓΟ
Σωρευµένο κόστος 

έργων

πλέον: Κέρδος που 

αναγνωρίσθηκε 

(σωρευτικά)

µείον: Ζηµία που 

αναγνωρίσθηκε 

(σωρευτικά)

µείον: Τµηµατικές 

Τιµολογήσεις

Έσοδα από εκτέλεση 

συµβάσεων 

κατασκευής έργων

Απαίτηση από 

κατασκ/κές 

συµβάσεις                    

(από πελάτες)

Υποχρέωση από 

κατασκ/κές 

συµβάσεις               

(προς πελάτες)

Ιδια έργα Εσωτερικού Εταιρείας 15.565.519,90 2.444.034,53 -3.433,32 -18.148.567,57 1.527.292,73 20.881,64 -163.328,10

Σύνολα Εταιρείας 15.565.519,90 2.444.034,53 -3.433,32 -18.148.567,57 1.527.292,73 20.881,64 -163.328,10

ΕΡΓΟ
Σωρευµένο κόστος 

έργων

πλέον: Κέρδος που 

αναγνωρίσθηκε 

(σωρευτικά)

µείον: Ζηµία που 

αναγνωρίσθηκε 

(σωρευτικά)

µείον: Τµηµατικές 

Τιµολογήσεις

Έσοδα από εκτέλεση 

συµβάσεων 

κατασκευής έργων

Απαίτηση από 

κατασκ/κές 

συµβάσεις                    

(από πελάτες)

Υποχρέωση από 

κατασκ/κές 

συµβάσεις               

(προς πελάτες)

Ιδια έργα Εσωτερικού Εταιρείας 14.205.837,18 2.276.424,52 -1.277,56 -16.715.307,34 3.245.297,30 76.130,47 -309.176,11

Σύνολα Εταιρείας 14.205.837,18 2.276.424,52 -1.277,56 -16.715.307,34 3.245.297,30 76.130,47 -309.176,11

2011

2010

 

 

6.7 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010

Πελάτες (ανοικτός λογαριασµός) 762.010,29 977.908,10

Πελάτες- λογαριασµός παρ/νων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 165.454,66 118.041,38

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες & Γραµµάτια 

Εισπρακτέα 130.992,63 372.262,09

Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες & χρεώστες 0,00 0,00

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 0,00 0,00

Κοινοπραξίες (Πελάτες - επιταγές -γραµµάτια) 0,00 0,00

Σύνολο Καθαρών Απαιτήσεων από Πελάτες 1.058.457,58 1.468.211,57  

 

 

 

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε πρόβλεψη αποµείωσης για τις εµπορικές της απαιτήσεις διότι κρίνει ότι οι 

απαιτήσεις αυτές δεν είναι επισφαλείς και αναµένεται να εισπραχθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 

6.8 Απαιτήσεις/ Υποχρεώσεις από Κοινοπραξίες 

 

Οι σηµαντικότερες συµµετοχές της Εταιρείας σε κοινοπραξίες είναι οι ακόλουθες: 

 

A/A ΟΝΟΜΑ Κ/ΞΙΑΣ ΕΡΓΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΡΓΟΝΕΤ

1 Κ/Ξ TSO - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Α-0 ΜΕΤΑΞΥ ΦΕΡΩΝ ΣΣ ΦΕΡΩΝ-ΤΥΧΕΡΟΥ ΥΠΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Α∆ 416
45,00%

2 Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΡΜΕΝΙΟΥΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. 

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - Σ.Σ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ
50,00%

3 Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Β32) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 30,00%

4 Κ/ΞΙΑ ΣΙΡ∆ΑΡΗΣ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΟΥΦΛΙΟΥ 30,00%
 

Η Εταιρεία στις οικονοµικές της καταστάσεις στις χρήσεις 2011 και 2010 περιλαµβάνει το αποτέλεσµα από 

τη συµµετοχή της στις οπως προκύπτει από την παρακάτω ανάλυση.  

 

Ανάλυση εσόδων – εξόδων από την κοινοπρακτική εκτέλεση έργων. 
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31/12/2011 31/12/2010

1 Κύκλος Εργασιών 242.996,32 851.303,19

2 Κόστος Πωλήσεων -335.254,26 -940.710,71

3 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 94,61 178,07

4 Φόρος εισοδήµατος -2.756,64

5 Άλλα έξοδα -184.204,20 -68.377,03

6 Αναβαλλόµενη φορολογία -14.666,35 16.908,01

Κέρδη ή (Ζηµίες) από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων -291.033,88 -143.455,11  

 

6.9 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 0,00 701,89

Χρεώστες ∆ιάφοροι 114.008,21 137.848,29

Λογαριασµοί ∆ιαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων 591,68 8.457,74

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 5.645,84 4.132,31

Κοινοπραξίες - Χρεώστες & Λ/σµοί διαχειρ και προκαταβ 0,00 0,00
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 120.245,73 151.140,23

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε προβλέψεις αποµείωσης για λοιπές απαιτήσεις έως και την 31/12/2011. 

 

6.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 11,05 232,96

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 149,06 21.600,50

Σύνολο 160,11 21.833,46  

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Το 

πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις για την παρουσιαζόµενη χρήση είναι 1% 

περίπου. 

 

6.11 Ίδια κεφάλαια 

 

• Μετοχικό κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 680.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 

1,000 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 680.000,00. Το µετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας µεταβλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης 1.1.2011 - 31.12.2011 και από τριακόσιες 

ογδόντα χιλιάδες (€ 380.000) που ήταν αυξήθηκε ύστερα και από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης της 3ης Αυγούστου 2011 κατά τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000) διαµορφούµενο ως το τέλος της 

χρήσης στις εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€ 680.000). 
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Η  µετοχική σύνθεση έχει ως εξής: 

Μέτοχος Ποσοστό επί του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 51%

Ηλίας Κοντοδήµος 23,50%

Γεώργιος Κοντοδήµος 23,50%

Γεώργιος Τσολακίδης 2%  

 

• Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Τακτικό αποθεµατικο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 54.577,42

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 26.385,74
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 80.963,16

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 80.963,16  

 

6.12 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον παρακάτω: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 3.769,66 0,00 4.344,01

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.835,51 0,00 4.840,98 0,00

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Κατασκευαστικά Συµβόλαια 28.489,29 0,00 46.864,64 0,00

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζοµένους 4.490,67 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 36.815,47 3.769,66 51.705,62 4.344,01

31/12/201031/12/2011

 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι ίσος µε 20% για τη χρήση 2011 

και 24% για τη χρήση 2010. 

Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο ορισµένα εισοδήµατα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο απόκτησης τους, 

αλλά κατά το χρόνο διανοµής τους στους µετόχους. Η λογιστική αρχή της Εταιρείας είναι να αναγνωρίζει 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα αυτά κατά το χρόνο πραγµατοποίησης τους, 

ανεξάρτητα από το χρόνο διανοµής τους. 

 

6.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα 

αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης.  

Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 
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31/12/2011 31/12/2010
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν. 2112/20 22.453,37 7.105,13

Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά την συνταξιοδότηση 0,00 0,00

Σύνολο 22.453,37 7.105,13

31/12/2011 31/12/2010

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν. 2112/20 18.526,19 3.460,45

Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά την συνταξιοδότηση 0,00 0,00

Σύνολο 18.526,19 3.460,45

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονοµικής θέσης έχουν προσδιοριστεί ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010

Παρούσα αξία της συσσωρευµένης υποχρέωσης 22.453,37 7.105,13

Μη αναγνωρισθέντα\ αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 0,00 0,00

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας 0,00 0,00

Υποχρέωση στον ισολογισµό 22.453,37 7.105,13  

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην  κατάσταση συνολικών εσόδων είναι τα παρακάτω: 

31/12/2011 31/12/2010
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 13.325,69 3.460,45

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 5.200,50 0,00

Σύνολο 18.526,19 3.460,45

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

31/12/2011 31/12/2010

Προεξοφλητικό επιτόκιο 13,8% 8,5%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,0% 3,0%

Ποσοστό αποχωρήσεων 20,0% 6,0%  

 

 

Οι παροχές προς το προσωπικό σε επίπεδο Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2011 31/12/2010
Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα 338.785,68 698.991,68

Εξοδα κοινωνικής ασφάλισης 168.939,51 335.387,36

Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 22.292,60 18.866,72
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 14.186,86 3.460,45

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 2.575,92 6.826,14
Σύνολο 546.780,57 1.063.532,35

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία αναλύεται 

ως εξής : 

31/12/2011 31/12/2010
Μισθωτοί 3 5

Ηµεροµίσθιοι 16 27

Σύνολο 19 32

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.14 Χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικός δανεισµός 305.630,53 100.559,95
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 305.630,53 100.559,95
Σύνολο δανείων 305.630,53 100.559,95

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του οµίλου, την ηµεροµηνία κατάσταση οικονοµικής 

θέσης είναι τα παρακάτω: 

31/12/2011 31/12/2010

€ €
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 7.5% 6,00%  

 

Τα επιτόκια δανεισµού εξαρτώνται από τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες ενώ και οι προµήθειες έκδοσης των 

εγγυητικών επιστολών γενικά αντανακλούν τις συνθήκες πιστωτικής ρευστότητας της οικονοµίας. 

Η Εταιρεία εξασφαλίζει χρηµατοδοτήσεις και εγγυητικές επιστολές από τα χρηµατοπιστωτικά όρια της 

µητρικής. Η ∆ιοίκηση φροντίζει όσο είναι δυνατόν για την αυτοχρηµατοδότηση των έργων και την 

προσφυγή της στον δανεισµό στο µικρότερο δυνατόν βαθµό στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό. 

Ωστόσο κατά το 2011 όπως και κατά το 2010 έγινε πολύ αισθητός ο χρηµατοπιστωτικός κίνδυνος λόγω της 

απότοµης ανόδου των περιθωρίων δανεισµού αλλά και της απροθυµίας των τραπεζών να δανειοδοτήσουν τις 

επιχειρήσεις 

 

6.15 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της 

Εταιρείας έχει ως εξής: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011 31/12/2010

Προµηθευτές 205.841,64 398.651,12

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχ/νες) 21.909,88 234.031,74

Προκαταβολές πελατών 0,00 4.668,49

Σύνολο 227.751,52 637.351,35
 

 

6.16 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων : 
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31/12/2011 31/12/2010

Υποχρεώσεις από Φόρους 53.201,64 147.846,69

Σύνολο 53.201,64 147.846,69

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

6.17 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

31/12/2011 31/12/2010

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 23.976,18 42.644,75
Μερίσµατα πληρωτέα 188.659,20 494.942,40
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 40.432,47 28.024,00
Λοιπές υποχρεώσεις 529.554,57 434.425,34
Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 163.328,10 309.176,11
Σύνολο 945.950,52 1.309.212,60

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.18 Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας έχει ως εξής: 

Κύκλος Εργασιών 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Έσοδα από εκτέλεση συµβάσεων κατασκευής έργων 1.533.069,73 3.248.529,50
Σύνολο Κυκλου Εργασιών 1.533.069,73 3.248.529,50

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 1.533.070 € σηµειώνοντας µείωση της τάξεως 52,81 % έναντι 

3.248.530 €  της χρήσης  2010. Η µείωση αυτή οφείλεται στην αποπεράτωση των περισσοτέρων 

εκτελούµενων έργων της Εταιρείας, καθώς επίσης και στην µη ανάληψη νέων έργων. 

 

6.19 Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας για τη χρήση 2011, έχει ως ακολούθως: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κόστος 

Πωλήσεων

Εξοδα 

∆ιοίκησης

Εξοδα 

∆ιάθεσης
Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 251.183,57 0,00 0,00 251.183,57

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 460.435,09 72.158,62 0,00 532.593,71

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 545.139,98 222.373,00 0,00 767.512,98

Παροχές τρίτων 32.983,01 59.457,59 0,00 92.440,60

Φόροι - τέλη 2.685,76 7.544,50 0,00 10.230,26

∆ιάφορα έξοδα 13.225,62 54.010,69 0,00 67.236,31

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών έργων 6.802,62 0,00 0,00 6.802,62

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 76.058,49 2.198,72 0,00 78.257,21

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 0,00 73,08 0,00 73,08

Προβλέψεις 13.325,69 861,17 0,00 14.186,86

Σύνολο 1.401.839,83 418.677,37 0,00 1.820.517,20  



           Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2011            
                                                                                                                                                         Ποσά σε € 

 

ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.: Αµαρουσίου –Χαλανδρίου 29, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ.:+30 210 6375880 57 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας για τη χρήση 2010, έχει ως ακολούθως: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κόστος 

Πωλήσεων

Εξοδα 

∆ιοίκησης

Εξοδα 

∆ιάθεσης
Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 505.939,15 0,00 0,00 505.939,15

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.001.156,07 58.915,83 0,00 1.060.071,90

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.044.717,70 209.134,29 0,00 1.253.851,99

Παροχές τρίτων 95.282,16 63.771,00 0,00 159.053,16

Φόροι - τέλη 30.831,05 6.186,85 0,00 37.017,90

∆ιάφορα έξοδα 56.182,51 39.973,93 0,00 96.156,44

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών έργων 7.604,73 0,00 0,00 7.604,73

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 65.927,46 5.938,28 0,00 71.865,74

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 0,00 41,00 0,00 41,00

Προβλέψεις 0,00 3.460,45 0,00 3.460,45

Σύνολο 2.807.640,83 387.421,63 0,00 3.195.062,46  

 

6.20 Άλλα έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης για την χρήση 2011 και 2010 έχουν ως εξής: 

Άλλα έσοδα

1/1-

31/12/2011

1/1-

31/12/2010

Έσοδα από Ενοίκια 675,00 350,00
Ενοίκια µηχανηµάτων 0,00 18.562,50
Κέρδη από πώληση παγίων 0,00 0,01
Έσοδα απο προβλ. αποζηµ. Προσωπικού 0,00 19.068,12
Σύνολο εσόδων 675,00 37.980,63

Άλλα έξοδα

Φορολογικά πρόστιµα και πρόστιµα ΙΚΑ 403,75 4.055,19
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 881,04
Σύνολο εξόδων 403,75 4.936,23

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.21 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα του οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

1/1-

31/12/2011

1/1-

31/12/2010

Έσοδα τόκων από:

-Καταθέσεις Τραπεζών 13,15 338,00

-Έσοδα τόκων κοινοπραξιών 66,76 178,07

79,91 516,07

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1/1-

31/12/2011

1/1-

31/12/2010

Έξοδα τόκων από:

-Τραπεζικά δάνεια 21.397,81 18.111,32
- Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 13.960,75 3.798,41
-Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 4.205,77 3.653,77

39.564,33 25.563,50

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η αύξηση των εξόδων τόκων και προµηθειών εγγυητικών επιστολών στην Εταιρεία, οφείλεται στην 

υπέρµετρη αύξηση των επιτοκίων που επιβλήθηκαν από τις Τράπεζες. 

 

6.22 Επενδυτικά Αποτελέσµατα 

H Εταιρεία είχε έσοδα από ενοίκια € 675 και € 350 για τις χρήσες 2011 και 2010 αντίστοιχα.: 

 

 

6.23 Έσοδα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων 

Η Εταιρεία είχε αποτελέσµατα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων ως συννηµένος πίνακας:  

Α/Α ΟΝΟΜΑ 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

1 Κ/Ξ TSO ΑΕ - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ  - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ -29.246,36 -58.521,11

2 Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ  - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ -261.521,63 -85.403,64

3 Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 ΑΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ -224,28 291,57

4 Κ/Ξ ∆.ΣΙΡ∆ΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ -108,37

-291.100,64 -143.633,18

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η ζηµία, οφείλεται κυρίως στην αποπεράτωση των περισσοτέρων έργων µε κοινοπρακτική εκτέλεση και στη 

µη λήψη νέων. Ειδικότερα για την Κοινοπραξία ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ – ΕΡΓΟΝΕΤ η ζηµιά οφείλεται, κατά το 

µεγαλύτερο µέρος της, στην αξία καταστραφέντος µηχανήµατος. 

 

 6.24 Φορολογία εισοδήµατος  

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Φόρος Εισοδήµατος
Φόρος χρήσης 0,00 -29.274,18

Αναβαλλόµενος φόρος -14.315,80 -3.572,24

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 -74.206,83

Μη ενσ. στο λειτ. Κόστος Φόροι -563,75 0,00

Έκτακτη Εισφορά Ν.3845/10 0,00 -29.761,88

Σύνολο -14.879,55 -136.815,13

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2011 2010

Αξίες Φόρος Αξίες Φόρος

ΚΕΡ∆Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ IAS -617.761,28 -82.169,17

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ 24% 123.552,26 19.720,60

Επίδραση Αποσβ.Ασωµ.Ακιν.& Εξ.Πολ.Απ. -704,01 -140,80 0,00 0,00

Εσοδα από συµ/χή σε κ/ξίες 43.999,03 8.799,81 -50.724,02 -12.173,76

ΖΗΜΙΑ (ΚΕΡ∆Η) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ GR -736.562,42 132.211,27 -6.861,49 7.546,84

Εκτακτα έξοδα -90,96 -18,19 -4.937,77 -1.185,06

Αποτελέσµατα απο κοινοπραξίες -335.099,67 -67.019,93 -92.909,16 -22.298,20

Φορολογητέα Εταιρείας -381.091,56 -76.218,34 121.975,73 29.274,18

Λογιστικές διαφορές (84) -20.280,23 -4.056,05 -30.990,29 -7.437,67

Αλλαγή πρόβλεψης συνταξιοδότησης 3.927,18 785,44 0,00 0,00

Αλλαγή συντ/στή παγίων 0,00 -99,40

Αλλαγή συντ/στή κατασκευαστικών 0,00 -9.372,93

Αναβαλλόµενος φόρος εταιρείας -14.315,80 -3.572,24

Τρέχων Φόρος Εταιρείας 0,00 -29.274,18

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων 0,00 -103.968,71

Ενιαίο τέλος ακινήτων -563,75 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ -14.879,55 -136.815,13  
 

6.25 Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή 

1/1-

31/12/2011

1/1-

31/12/2010

Κέρδη (ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής -632.640,83 -218.984,30

Αριθµός µετοχών στη λήξη της χρήσης (σε €) 680.000 380.000

Κέρδη ή (ζηµίες) ανά µετοχή-βασικά (σε €) -0,9304 -0,5763 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

6.26 Προσαρµογή στα κέρδη της Κατάστασης Ταµειακών Ροών 

Οι προσαρµογές που έχουν προκύψει στα κέρδη της Κατάστασης Ταµειακών Ροών έχουν προκύψει από τα 

ακόλουθα: 

31/12/2011 31/12/2010

Προσαρµογές στα Κέρδη για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 78.257,21 71.865,74

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 73,08 41,00

Προβλέψεις 15.348,24 3.460,45

Εσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγ.χρήσεων 0,00 -19.068,12

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 312,79 0,00

Έσοδα τόκων -79,91 -516,07

Έξοδα τόκων 21.397,81 18.111,32

Σύνολο Προσαρµογών στα Κέρδη για Ταµειακές Ροές 115.309,22 73.894,32

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.27 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Οι συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις και αγορές προς και από τα συνδεόµενα µέρη της Εταιρείας έχουν ως 

ακολούθως: 
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Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

Εσοδα παροχής υπηρεσιών 31/12/2011 31/12/2010

Μητρική 977,00 432,20

Σύνολο 977,00 432,20

Λήψη αγαθών &  υπηρεσιών 31/12/2011 31/12/2010

Μητρική 28.361,99 35.189,33

∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 128.282,82 218.479,20

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 67.314,96 63.039,90

Σύνολο 223.959,77 316.708,43

Αγορές περιουσιακών στοιχείων 31/12/2011 31/12/2010

Μητρική 300,01 0,00

Σύνολο 300,01 0,00  

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόµενα µέρη της Εταιρείας έχουν ως 

ακολούθως:

Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις απο  α) Αγορές,

 β )Πωλήσεις, γ) Μερίσµατα

Πληρωτέα 31/12/2011 31/12/2010

Μητρική 351.813,61 495.719,50

∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 525.335,99 541.043,46

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 16.863,46 8.163,39

Σύνολο 894.013,06 1.044.926,35

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από α) Αγορές,

 β) Πωλήσεις

Εισπρακτέα 31/12/2011 31/12/2010

Μητρική 74.347,12 73.145,41

∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 40.276,32 77.433,37

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 10.082,81 6.000,00

Σύνολο 124.706,25 156.578,78

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

 

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς. Εκτός των ανωτέρω δεν έχουν 

χορηγηθεί άλλα δάνεια σε συνδεδεµένα µέλη. 

 

Οι παροχές προς τα µέλη της ∆ιοίκησης για το 2011 ανηλθαν σε € 128.282,82 ενώ για τη χρήση 2010 

ανήθαν σε € 218.479,20. 

 

6.28 Εµπράγµατα Βάρη 

Την 31/12/2011  επί των ακινήτων της  Εταιρείας δεν υφίσταται εµπράγµατα βάρη.  
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6.29 Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

Από τα στοιχεία που προκύπτουν από το Νοµικό Τµήµα προκύπτει ότι δεν θα υπάρξουν απιτήσεις και 

υποχρεώσεις που θα έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.  

 

6.30 ∆εσµεύσεις 

Οι δεσµεύσεις της Εταιρείας αναφορικά µε τα κατασκευαστικά συµβόλαια έχουν ως εξής : 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο έργων 788.160,26 2.011.937,58
Παρακρατηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 165.454,66 118.041,38

953.614,92 2.129.978,96  

 

6.31 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από τις Αρχές 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.  

 

6.32 Επίδικες υποθέσεις 

∆εν υπήρξε ούτε υπάρχει δικαστική υπόθεση από την ίδρυσή της. 

 

6.33 Πρόταση διανοµής µερίσµατος 

Η Εταιρεία έχει ζηµίες στη χρήση 2011 καθώς επίσης και σωρευµένες ζηµίες από τη χρήση 2010 και δεν 

τίθεται θέµα διανοµής µερίσµατος. 

6.34 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου  

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:  

να εξασφαλίσει τη διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθµισης  και των υγειών δεικτών 

κεφαλαίου, να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going concern)  και  να  

µεγιστοποιήσει την αξία των µετοχών. 

 

6.35 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

Εταιρεία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2012 

 

Ηλίας Ν. Κοντοδήµος Γεώργιος Π. Ακριτίδης Πηνελόπη Β. Κουτέρη 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

∆ιευθύνων  

Σύµβουλος 

Προϊσταµένη Λογιστηρίου 
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Ε.Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Υπηρεσία :  Νοµαρχία Αθηνών, Ανατολικός Τοµέας - ∆ιεύθυνση Α.Ε. & Εµπορίου Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆Σ των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 16 Μαρτίου 2012

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου :  www.ergonet@ergonet.gr Νόµιµος Ελεγκτής : Αθανάσιος Η. Φέκας (Α.Μ.ΣΟΕΛ 15041)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Ελεγκτική Εταιρεία : Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125)

Ηλίας Κοντοδήµος, Πρόεδρος του ∆.Σ. Γεώργιος Τσολακίδης, Μέλος ∆.Σ. Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή : Με σύµφωνη γνώµη

Απόστολος Μύτιλης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Αναστάσιος Τσακανίκας, Μέλος ∆.Σ. 

Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Σωτήριος Ανδρόπουλος, Μέλος ∆.Σ.

Γεώργιος Ακριτίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε € Ποσά εκφρασµένα σε €

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 1/1-31/12/11 1/1-31/12/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 745.091 569.413 636.560 Κύκλος εργασιών 1.533.070 3.248.530

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 394 82 123 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 131.230 440.889

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 49.017 64.985 69.773 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/τικών

Αποθέµατα - 96.163 18.299 και επενδυτικών αποτελεσµάτων -287.176 86.511

Απαιτήσεις από πελάτες 1.079.339 1.544.342 1.472.367 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -617.761 -82.169

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 209.443 763.737 1.244.969 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -632.641 -218.984

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.083.284 3.038.722 3.442.091 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( σε € ) -0,9304 -0,5763

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - ( σε € ) - -

Μετοχικό κεφάλαιο 680.000 380.000 380.000 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/τικών, 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -180.338 452.302 853.687 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -208.846 158.418

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 499.662 832.302 1.233.687

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.223 11.449 27.926 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 305.631 100.560 - Ποσά εκφρασµένα σε €

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.251.769 2.094.411 2.180.479 1/1-31/12/11 1/1-31/12/10

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.583.623 2.206.420 2.208.404 Λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (δ) 2.083.284 3.038.722 3.442.091 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενης δραστηριότητας) -617.761 -82.169

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΠ ΣΕ ∆ΛΠ Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ποσά εκφρασµένα σε € Αποσβέσεις 78.330 71.907
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 Προβλέψεις 15.348 3.460

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 233 -19.584
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 661.342 1.098.468 1.420.973 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21.398 18.111

Προσαρµογές των Ιδίων Κεφαλαίων µε βάσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα -161.681 -266.166 -187.286 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 499.662 832.302 1.233.687 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 96.163 -77.864

31/12/2011 31/12/2010 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.041.723 269.468

Σύνολο Αποτελεσµάτων µετά φόρων σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 737.126 140.104 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -476.914 -366.156
Προσαρµογές στα αποτελέσµατα µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα -104.485 78.880 Μείον:

Σύνολο Αποτελεσµάτων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 632.641 218.984 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -21.398 -18.111

Καταβεβληµένοι φόροι -103.029 -50.166

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 34.093 -251.105

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -254.633 -4.719
Τόκοι εισπραχθέντες 80 516

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -254.553 -4.202

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 300.000 -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 205.071 100.560
Μερίσµατα πληρωθέντα -306.283 -18.240

198.787 82.320

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -21.673 -172.987

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 21.833 194.821

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 160 21.833

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε €

31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 832.302 1.233.687

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -632.641 -245.370

Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 300.000 -
Ποσά εκφρασµένα σε € ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - -182.400
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 977 Αποθεµατικά - 26.386

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 95.977 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) 499.662 832.302

γ) Απαιτήσεις 84.430

δ) Υποχρεώσεις 368.677

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 128.283

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 40.276
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 525.336

10. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην εταιρεία

       (εκτός κοιν/ξιών) είναι : 31/12/2011 31/12/2010

      Μισθωτοί (κατά την παρατιθέµενη ηµεροµηνία) 3 5

      Ηµεροµίσθιοι (κατά την παρατιθέµενη ηµεροµηνία) 16 27
      Σύνολο 19 32

11. Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι η 16/3/2012.

14. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010.

Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΕΡΗ

Α.∆.Τ.  ΑΒ 595145 Α.∆.Τ.  ΑΖ 924646 Α.∆.Τ.  Σ 268601

15. Στην ετήσια οικονοµική έκθεση τα ποσά παρουσιάζονται σε €. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις.

6. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

7. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. ∆εν έχει επέλθει 
διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

8. Η εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση προέβη σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 300.000 µε έκδοση νέων 
µετοχών ονοµαστικής αξίας € 1,00.

9. Οι συναλλαγές το 2011 και τα υπόλοιπα την 31.12.2011 µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και αναλυτικότερα στη σηµείωση 7.36 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης:

12. ∆εν κατέχονται µετοχές της Εταιρείας από την ίδια στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.

13. ∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα που να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆.Λ.Π..

1. Η εταιρεία καταρτίζει για πρώτη φορά οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα 
Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Οι προσαρµογές των Ιδίων Κεφαλαίων και 
Αποτελεσµάτων κατά τη µετάβαση αυτή αναφέρονται στη σηµείωση 6.1 των οικονοµικών καταστάσεων.

2. Οι οικονοµικές καταστάσεις του εκδότη περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, που έχει  έδρα στην Ελλάδα, και κατέχει ποσοστό 51% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. 

3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύστασή της 15/2/2005 µέχρι και τη χρήση 2009 και για τη χρήση 2011 η 
εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγρ. 5 Ν. 
2238/1994.

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

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.

5. Τα κέρδη/ (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) υπολογίστηκαν µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών 
σε κυκλοφορία.

ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58202/01ΑΤ/Β/0580

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 29, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Στοιχεία και πληροφορίες 7ης χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2011

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ. Συνιστούµε 
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή. 

 

 


