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Ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  για  την  περίοδο  από 

1  Ιανουαρίου  έως  31  Δεκεμβρίου  2011 

 

 

 

 

             Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες  Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.» την 28/3/2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 
στην διεύθυνση www.jp-avax.gr . Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά 
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν 
παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά 
στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.     

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

 

ΠΡΟΕΤ Α.Ε. 

 

 

 

 

1

http://www.jp-avax.gr/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ………………………………………………………………………… 4 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΘΕΜΑ ΕΜΦΑΣΗΣ……………… 6 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.…………………………………………………………………………………………………….  8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ……………………………………………………………………………………………….  9 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ………………………………………………………………………………………………………………………… 10 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ………………………………………………………………………………… 11 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 12 

  Α.1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία ....................................................................................... 12 

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 12 

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 12 

  Γ.1. Ιδιοκτησία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός (Δ.Λ.Π. 16) .............................................................. 12 

  Γ.2. Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού (Δ.Λ.Π. 36) ........................................................... 13 

  Γ.3. Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση (Δ.Λ.Π.39)............................................... 13 

  Γ.4. Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση (Δ.Λ.Π. 32) ........................................ 14 

  Γ.5. Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (Δ.Π.Χ.Π 7)............................................................... 14 

  Γ.6. Προβλέψεις (Δ.Λ.Π. 37) ........................................................................................................... 14 

  Γ.7. Μετοχικό Κεφάλαιο (Δ.Λ.Π. 33) ................................................................................................ 14 

  Γ.8. Διανομή Μερισμάτων (Δ.Λ.Π. 18) ............................................................................................. 14 

  Γ.9. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος (Δ.Λ.Π. 12) .................................................... 14 

  Γ.10. Ωφελήματα προσωπικού (Δ.Λ.Π. 19/26) ................................................................................. 15 

  Γ.11. Αναγνώριση εσόδων (Δ.Λ.Π. 18) ............................................................................................ 16 

  Γ.12. Δάνεια και απαιτήσεις (Δ.Λ.Π. 23) ........................................................................................... 16 

  Γ.13. Κόστος δανεισμού (Δ.Λ.Π. 23) ............................................................................................... 17 

  Γ.14. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (Δ.Λ.Π. 24) .................................................................. 17 

Δ. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  17 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

  1. Κύκλος Εργασιών ...................................................................................................................... 21 

  2. Κόστος Πωλήσεων .................................................................................................................... 21 

  3. Λοιπά Έσοδα-Έξοδα ................................................................................................................... 21 

  4. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας..................................................................................................... 21 

  5. Μερίδιο κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες......................................................................... 21 

  6. Χρηματοοικονομικό κόστος ........................................................................................................ 21 

  7. Έξοδα φόρου χρήσης ................................................................................................................ 21 

  8. Λειτουργικά πάγια ..................................................................................................................... 22 

  9. Συμμετοχές σε επιχειρήσεις......................................................................................................... 23 

 10. Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού.............................................................................................. 23 

 11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ................................................................................................... 23 

 12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ............................................................................................. 23 

 13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ......................................................................................... 23 

2



 14. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι .......................................................................... 23 

 15. Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός....................................................................................... 24 

 16. Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός...................................................................................... 24 

 17. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις .................................................................................. 24 

 18. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ......................................................................................... 24 

 19. Μετοχικό Κεφάλαιο.................................................................................................................... 24 

 20. Αποθεματικά αναπροσαρμογών εύλογης αξίας.............................................................................. 24 

 21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ............................................................................................. 24 

 22. Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις....................................................... 24 

 23. Εμπράγματα βάρη .... .............................................................................................................. 25 

 24. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ................................................................................................ 25 

 25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και μέχρι την 

ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ........................................................................ 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



Κύριοι Μέτοχοι,

Οικονομικά Αποτελέσματα

Ευρώ Ευρώ

Κύκλος εργασιών 656,835
Μείον Κόστος Πωλήσεων 349,569 307,265

Κέρδη/(Ζημίες) Μετά από Φόρους 11,980

Αναπροσαρμογή Αξίας Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 0 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους 11,980

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες 
2011 2010

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού/Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων 15.9% 19.2%
Πάγιο ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 98.6% 98.4%
Ξένα/ ίδια κεφάλαια 32.9% 36.4%
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων/Κύκλο εργασιών 16.0% 45.7%
Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων/Κύκλο εργασιών 1.8% 33.5%
Μέση απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους/
Μέσο όρο Ιδίων κεφαλαίων) 0.14% 2.7%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων/Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων 75.3% 73.3%

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
Ευρώ

α) ΄Εσοδα 590,736
β) ΄Εξοδα 0
γ) Απαιτήσεις 56,473
δ) Υποχρεώσεις   438,524

Μερισματική πολιτική χρήσης 2011

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 ΜΑΡΟΥΣΙ – Τηλ.:210 - 6375000                               
Αρ.ΜΑΕ 46991/01ΑΤ/Β/00/369

ΕKΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Π Ρ Ο Ε Τ   Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ  & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας υποβάλλουμε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως για ενημέρωση σας επί της
πραγματικής εικόνας της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και της εξέλιξης των εργασιών της κατά την
διαχειριστική χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011 καθώς και πληροφορίες για τις προοπτικές του τρέχοντος έτους,
ως εξής:

Τα Έσοδα της Εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των € 656.835 ενώ εμφάνισε Kέρδη μετά από φόρους ύψους €
11.980. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με την Μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης στις
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Μητρική Εταιρία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα με
ποσοστό ενοποίησης 100%.

Λόγω των σωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων, το σύνολο των κερδών της χρήσης θα συμβάλλει στη
μείωση των ζημιών αυτών.
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Εκτιμήσεις και προοπτικές για το 2012

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΕΤ Α.Ε.

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η οικονομική κρίση αποτελεί σοβαρό παράγοντα αβεβαιότητας για τους όρους με τους
οποίους θα λειτουργήσουν οι αγορές. Η Διοίκηση προέβη στη λήψη μέτρων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και
έλεγχο των λειτουργιών της Εταιρίας με τη σύναψη συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών με εταιρίες του Ομίλου. 

Σημαντικά Γεγονότα που συνέβησαν στο 2011 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας
έκθεσης 

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2012

Με την από 26/09/2011 συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «ΑΝΕΜΑ Α.Ε.» και «ΠΡΟΕΤ
Α.Ε.», αποφασίσθηκε η συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Κατά
τις ανωτέρω συνεδριάσεις, αποφασίστηκε ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού και για τις δύο
εταιρείες η 30/09/2011. Την 31/01/2012 εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των ανωτέρω
εταιρειών το από 11/11/2011 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Με την υπ΄αριθμ. ΕΜ-3313/12.03.2012 απόφαση
της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών) εγκρίθηκε α) η συγχώνευση των εταιρειών ΑΝΕΜΑ Α.Ε.
και ΠΡΟΕΤ Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 6.342/15.02.2012
Σύμβαση Συγχώνευσης με απορρόφηση και β) διαγράφηκε η απορροφούμενη από το οικείο Μητρώο της
Περιφέρειας.  
Η εταιρεία «ΑΝΕΜΑ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 099876569) υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων της ως άνω «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.» και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Αφού
ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, αποφασίστηκε στις 13/03/2012 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
«ΑΝΕΜΑ Α.Ε.» η μετονομασία της σε «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.». Η εν λόγω αλλαγή επωνυμίας εγκρίθηκε από την
Περιφέρεια Αττικής με την υπ’αριθμ. ΕΜ-5675/22.03.2012 απόφασή της.

Την 11/03/2010 η Εταιρία προέβη στη σύναψη Ομολογιακού Δανείου ύψους €1.316 χιλ για την εξόφληση των
υποχρεώσεων της από την απόκτηση ακινήτου. Για την εξασφάλιση της τραπεζικής αυτής υποχρέωσης, την
25/05/2010 ενεγράφη προσημείωση υποθήκης ποσού €1.580 χιλ. επί του ανωτέρου ακινήτου,καί η οποία τήν
31/12/2011 ανέρχεται στό ποσό των 316 χιλ ευρώ.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  «ΠΡΟΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε  τις  συνημμένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας  «ΠΡΟΕΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ &  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  οι  οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών  καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται  δυνατή  η  κατάρτιση  οικονομικών  καταστάσεων  απαλλαγμένων  από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η  δική  μας  ευθύνη  είναι  να  εκφράσουμε  γνώμη  επί  αυτών  των  οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες  δεοντολογίας,  καθώς  και  να  σχεδιάζουμε  και  διενεργούμε  τον  έλεγχο  με 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  τη  διενέργεια  διαδικασιών  για  την  απόκτηση  ελεγκτικών 
τεκμηρίων,  σχετικά  με  τα  ποσά  και  τις  γνωστοποιήσεις  στις  οικονομικές 
καταστάσεις.    Οι  επιλεγόμενες  διαδικασίες  βασίζονται  στην  κρίση  του  ελεγκτή 
περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  των  κινδύνων  ουσιώδους  ανακρίβειας  των 
οικονομικών  καταστάσεων,  που  οφείλεται  είτε  σε  απάτη  είτε  σε  λάθος.    Κατά  τη 
διενέργεια  αυτών  των  εκτιμήσεων  κινδύνου,  ο  ελεγκτής  εξετάζει  τις  εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων  της  εταιρείας,  με  σκοπό  το  σχεδιασμό  ελεγκτικών  διαδικασιών 
κατάλληλων  για  τις  περιστάσεις,  αλλά όχι  με  σκοπό  την  έκφραση  γνώμης  επί  της 
αποτελεσματικότητας  των  εσωτερικών  δικλίδων  της  εταιρείας.    Ο  έλεγχος 
περιλαμβάνει  επίσης  την  αξιολόγηση  της  καταλληλότητας  των  λογιστικών  αρχών 
και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και  του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν 
από  τη  διοίκηση,  καθώς  και  αξιολόγηση  της  συνολικής  παρουσίασης  των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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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 «ΠΡΟΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ &  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά  την 
31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από  την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
Επαληθεύσαμε  τη συμφωνία  και  την αντιστοίχηση  του περιεχομένου  της  Έκθεσης 
Διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  με  τις  συνημμένες  οικονομικές 
καταστάσεις,  στα  πλαίσια  των  οριζόμενων  από  τα  άρθρα  43α  και  37  του  Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 
Η Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 
 

Βενετία Τριαντοπούλου ‐ Αναστασοπούλου 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. : 12391 

 
Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 10434 Αθήνα 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 
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Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Κύκλος εργασιών 1 656,834.75            696,535.16            
Κόστος πωλήσεων 2 (349,569.45)           (317,159.48)           
Μικτά κέρδη/(ζημιές) 307,265.30          379,375.68          

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 3 (156,915.95)           (92.11)                   
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (10,048.39)             (40,350.11)             
Μερίδιο κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες 5 -                        -                        

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 140,300.96          338,933.46          

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 6 (35,312.89)             (20,940.27)             
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 104,988.07          317,993.19          

΄Εξοδα φόρου χρήσης 7 (93,008.21)           (84,833.49)             

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων χρήσης 11,979.86            233,159.70          

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή -
βασικά (σε ευρώ) 0.0240                  0.4663                  

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων 423,502.22          382,499.86          

Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Κερδη (ζημιες) μετα φορων περιοδου    11,979.86          233,159.70          

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αποθεματικά αναπροσαρμογής εύλογης αξίας λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων -                        464,485.44            

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά τους φόρους 11,979.86            697,645.14          

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Εταιρία

Εταιρία

ΠΡΟΕΤ A.E.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
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Χρήση             
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λειτουργικά πάγια 8 10,193,523.08            10,476,724.34        
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις 9 1,380,526.00             1,380,526.00          
Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού 10 20,000.00                  -                        

11,594,049.08        11,857,250.34     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 163,146.64                197,296.83             
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 62.38                        1,262.38                

163,209.02              198,559.21          

Σύνολο Ενεργητικού 11,757,258.10        12,055,809.55     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 482,796.04                215,329.42             
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 14 95,003.21                106,173.54             
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15 451,449.47              714,338.75             

1,029,248.72           1,035,841.71       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμός τραπεζικός δανεισμός 16 -                         263,328.00             
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 1,761,652.16           1,809,796.96          
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18 116,341.30                108,806.82             

1,877,993.46           2,181,931.78       

Σύνολο Υποχρεώσεων 2,907,242.18           3,217,773.49       

Καθαρή θέση 8,850,015.92           8,838,036.06       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 19 1,465,000.00             1,465,000.00          
Aποθεματικά 2,351.43                    2,351.43                
Aποθεματικά αναπροσαρμογών εύλογης αξίας 20 7,431,767.04             7,431,767.04          
Κέρδη (ζημίες) εις νέον (49,102.55)                 (61,082.41)             

8,850,015.92           8,838,036.06       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 11,757,258.10        12,055,809.55     

ΠΡΟΕΤ A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
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Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 104,988.07          317,993.19          

Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 283,201.26            43,566.40              
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 35,312.89              20,940.27              

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων 14,150.19              82,663.66              
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 122,677.76            (145,561.00)           
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (35,312.89)             (20,940.27)             
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες(α) 525,017.28          298,662.25          

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσωμάτων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων -                        
Τόκοι εισπραχθέντες -                        -                        
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες(β) -                        -                        

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 438.72                   187,682.75            
Εξοφλήσεις δανείων (526,656.00)           (526,656.00)           
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες(γ) (526,217.28)        (338,973.25)        

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (1,200.00)             (40,311.00)           

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1,262.38            41,573.38            

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 62.38                    1,262.38              

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Εταιρία

ΠΡΟΕΤ A.E.
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Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Aποθεματικά 
αναπροσαρμογών 
εύλογης αξίας Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέο

Ίδια Κεφάλαια 
Μετόχων 
Εταιρείας

Υπόλοιπο την 31.12.2009        1,465,000.00        6,967,281.60                2,351.43         (294,242.11)        8,140,390.92 

Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου                          -            464,485.44                           -              233,159.70 697,645.14          

Υπόλοιπο την 31.12.2010 1,465,000.00      7,431,767.04      2,351.43              (61,082.41)          8,838,036.06      

Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου -                     -                     -                      11,979.86            11,979.86            

Υπόλοιπο την 31.12.2011 1,465,000.00      7,431,767.04      2,351.43              (49,102.55)          8,850,015.92      

ΠΡΟΕΤ A.E.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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A.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

A.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 

Η εταιρεία απέκτησε στις 20/07/2009 ακίνητο αξίας €1,492 χιλ. από την θυγατρική της ΑΝΕΜΑ ΑΚΤΕΕ & ΣΙΑ 
ΕΕ, το οποίο χρησιμοποιεί ο Όμιλος J&P ΑΒΑΞ για την στέγαση διάφορων διοικητικών του υπηρεσιών.  

 

Β.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΠΡΟΕΤ Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2011 που καλύπτουν περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2011, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

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

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

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

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

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

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

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

Οι αυξήσεις και οι αποπληρωμές των δανείων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα δάνεια 
και οι απαιτήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και κατόπιν επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος 
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό 
στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με 
τη θέλησή τους  και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια μιας  συναλλαγής που διεξάγεται 
σε καθαρά εμπορική βάση. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 
απομείωση.  
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Γ.4. Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση (ΔΛΠ 32) 
 
Οι αρχές του παρόντος προτύπου συμπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του ΔΛΠ 39 
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση. 
 
Το πρότυπο ασχολείται με τη κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  και συμμετοχικούς τίτλους και την καταταξή των σχετικών τόκων, 
μερισμάτων, ζημιών και κερδών και τις συνθήκες υπο τις οποίες τα χρήματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να συμψηφίζονται. 
 
Ως χρηματοοικονομικό μέσο ορίζεται κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο για μία οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό 
τίτλο για μία άλλη οικονομική οντότητα. 
 
 
 
Γ.5. Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (Δ.Π.Χ.Π. 7) 
 
Το ΔΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός 
από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συμφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεμένα μέρη και κοινοπραξίες, 
κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή μίας εικόνας για την χρήση των χρηματοοικονομικών 
μέσων από τον Όμιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των 
γνωστοποιήσεων που απαιτούνται εξαρτάται από την έκταση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων από 
την Εταιρεία και από την έκθεσή της σε κινδύνους. 
 
 
 
Γ.6. Προβλέψεις (Δ.Λ.Π. 37) 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών όρων και η εκτίμηση του 
ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά 
την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα 
αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις άλλα γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 
εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών 
είναι πιθανή. 
 
 
 
Γ.7. Μετοχικό κεφάλαιο (Δ.Λ.Π. 33) 
 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
 
 
 
Γ.8. Διανομή Μερισμάτων (Δ.Λ.Π. 18) 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
 
 
Γ.9. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος (Δ.Λ.Π. 12) 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή από τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των 
αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 
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απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 
κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους 
που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο 
κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί 
σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς 
προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 
που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση όπου η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα 
κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα 
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως 
αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 
έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 
 
 
 
Γ.10. Ωφελήματα προσωπικού (Δ.Λ.Π. 19/26)  
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές:  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 
χρήματα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν 
έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε 
επιστροφή. 
 
Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία:  
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών καθώς και 
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών: 
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο 
ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές 
και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ.) 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά. 
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: 
Η υποχρέωση της εταιρίας (νομική) αφορά τα ωφελήματα τερματισμού υπηρεσιών τα οποία είναι πληρωτέα 
ως αποτέλεσμα απόφασης της εταιρίας να τερματίσει τις υπηρεσίες ενός υπαλλήλου πριν την κανονική 
ημερομηνία αφυπηρέτησης, καθώς επίσης και για ωφελήματα τα οποία είναι πληρωτέα κατά την αφυπηρέτηση 
ενός υπαλλήλου (ωφελήματα συνταξιοδότησης τα οποία δημιουργούνται βάσει νομοθεσίας). 
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Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισμένου ωφελήματος, του σχετικού τρέχοντος 
κόστους υπηρεσιών, του κόστους προηγούμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιείται η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης 
Μονάδας (Projected Unit Credit Method) η οποία είναι η μέθοδος δεδουλευμένης παροχής υπηρεσιών που 
αναλογεί σε υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία αποδίδονται τα οφέλη στις περιόδους κατά τις οποίες 
δημιουργείται η υποχρέωση για καταβολή ωφελημάτων μετά την αφυπηρέτηση. Η υποχρέωση δημιουργείται 
καθώς ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του οι οποίες του δίνουν και το δικαίωμα για ωφελήματα κατά την 
αφυπηρέτηση. 
Άρα η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας απαιτεί όπως αποδοθούν οφέλη, τόσο στην τρέχουσα περίοδο 
(για να υπολογιστεί το τρέχον κόστος υπηρεσιών) όσο και στη τρέχουσα και στις προγενέστερες περιόδους 
(για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων ωφελημάτων). 
Παρόλο ότι τα ωφελήματα έχουν ως προϋπόθεση μελλοντική εργοδότηση (δηλαδή δεν είναι κατοχυρωμένα), 
υπολογίζεται η υποχρέωση βάσει αναλογιστικών υποθέσεων ως εξής:  
 
Δημογραφικές Υποθέσεις: «Κίνηση Προσωπικού» (Αποχώρηση Προσωπικού / Απόλυση προσωπικού) και 
 
Χρηματοοικονομικές Υποθέσεις: προεξοφλητικός συντελεστής, μελλοντικά επίπεδα μισθού (συντελεστές 
απόδοσης κυβερνητικών χρεογράφων με παρόμοια διάρκεια) και εκτιμώμενες μελλοντικές μεταβολές, στο 
επίπεδο οποιωνδήποτε κρατικών παροχών που επηρεάζουν τα καταβλητέα οφέλη. 
 
 
 
Γ.11. Αναγνώριση εσόδων (Δ.Λ.Π. 18) 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στην εταιρεία 
απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: 
Τα έσοδα από την εκτέλεση των κατασκευαστικών συμβολαίων λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το 
έργο, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του. 
 
Πωλήσεις αγαθών: 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
Παροχή υπηρεσιών: 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
 
 
Γ.12. Δάνεια και απαιτήσεις (Δ.Λ.Π. 23) 
 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 
πληρωμές τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 
δεν περιλαμβάνονται α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) απαιτήσεις που 
έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος, γ) οτιδήποτε 
δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση.  
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου.  Το ποσό της ζημιάς θα πρέπει να επιβαρύνει άμεσα και στο σύνολό του τα αποτελέσματα της 
χρήσης. 
Ο έλεγχος μείωσης της αξίας γίνεται ξεχωριστά για τις σημαντικής αξίας απαιτήσεις, ενώ μπορεί να γίνει 
συνολική εκτίμηση για τα ποσά που δεν είναι σημαντικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απαιτήσεις θα πρέπει να 
ομαδοποιούνται με κριτήριο τον πιστωτικό τους κίνδυνο (δηλαδή, δημιουργούνται ομάδες απαιτήσεων που 
παρουσιάζουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο). 
Εάν σε επόμενες περιόδους η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας έχει περιοριστεί (με βάση τις αντικειμενικές 
ενδείξεις), τότε γίνεται αναστροφή η οποία και αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. Το ποσό της 
αναστροφής δεν μπορεί να δίνει αναπόσβεστο κόστος το οποίο να ξεπερνά το ποσό που θα είχε η απαίτηση 
κατά την ημερομηνία που γίνεται η αναστροφή, εάν δεν υπήρχε η ζημιά μείωσης της αξίας. 
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Γ.13. Κόστος δανεισμού (Δ.Λ.Π. 23) 
 
Το κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισμό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που 
πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση για τη λήψη των δανείων. 
 
Στην έννοια του κόστους δανεισμού περιλαμβάνονται: 
 - Τόκοι βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων. 
 - Απόσβεση της διαφοράς υπό το άρτιο ομολογιακών δανείων, 
 - Απόσβεση συμπληρωματικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την λήψη των δανείων, 
 - Χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις, οι οποίες παρακολουθούνται   
   σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, 
 - Συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται     
   χρηματοοικονομικό έξοδο. 
 
Για την λογιστική απεικόνιση του κόστους δανεισμού έχει επιλεγεί η βασική μέθοδος σύμφωνα με την οποία το 
κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιείται. Η μέθοδος 
αυτή ακολουθείται για οποιαδήποτε μορφή δανεισμού. 
 
 
 
Γ.14. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (Δ.Λ.Π. 24) 
 
Οι γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών καλύπτονται από το Δ.Λ.Π. 24 το οποίο αναφέρεται στις συναλλαγές 
μεταξύ μιας επιχείρησης που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και των συνδεδεμένων με αυτή μερών και 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που αρχίζουν μετά την 1/1/2005. Το πρωτεύον στοιχείο του είναι η 
οικονομική ουσία και όχι ο νομικός τύπος των συναλλαγών. 
 
Συνδεδεμένο μέρος θεωρείται μία επιχείρηση εάν: 
 α) Άμεσα ή έμμεσα διαμέσου ενδιάμεσων μερών ελέγχει, ελέγχεται ή βρίσκεται κάτω από κοινό    
   έλεγχο με την επιχείρηση. 
 β) Κατέχει ένα ποσοστό μιας επιχείρησης και το ποσοστό αυτό της δίνει ουσιώδη επιρροή πάνω στην  
   επιχείρηση ή από κοινού έλεγχο πάνω στην επιχείρηση. 
 γ) Είναι συγγενής επιχείρηση, όπως ορίζεται από το ΔΛΠ 28. 
 δ) Είναι μία κοινοπραξία, όπως ορίζεται από το ΔΛΠ 31. 
 ε) Είναι βασικό μέλος του διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης ή της μητρικής της. 
 ζ) Είναι κοντινό μέλος της οικογενείας οποιουδήποτε ατόμου της πρώτης και τέταρτης προαναφερθείσας 
περίπτωσης. 
 η) Είναι μία επιχείρηση η οποία ελέγχεται (είτε σε από κοινού έλεγχο είτε κάτω από ουσιώδη επιρροή,   
   από ένα πρόσωπο που αναφέρεται στην τέταρτη και πέμπτη προαναφερθείσα περίπτωση.   
 θ) Είναι ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζομένους της επιχείρησης με σκοπό το    
   οικονομικό όφελός του ή όφελος των εργαζομένων της επιχείρησης που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος       
   της επιχείρησης. 
  
Συναλλαγή συνδεδεμένων μερών είναι μια μεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή υποχρεώσεων μεταξύ των 
συνδεδεμένων μερών, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται ένα τίμημα ή όχι.   
 
 
 
 

Δ. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 
Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου και της Εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2011. 
 
Α. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με 
αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η 
εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Τα σημαντικότερα 
πρότυπα και διερμηνείες αναφέρονται παρακάτω, κανένα από τα οποία δεν είχε επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρίας. 
• Διερμηνεία 19 Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης. 
•Διερμηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωμών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση). 
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• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων. 
• Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών. 
 
Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη 
ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Η υιοθέτηση αυτών δεν είχε σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Β. Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την 
τρέχουσα λογιστική περίοδο. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και η Εταιρία μελετά την τυχόν επίδρασή τους 
στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση). Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει 
την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που 
μπορούν να αναταξινομηθούν (ή να «ανακυκλωθούν») στα Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή 
στο μέλλον (για παράδειγμα, κατά την αποαναγνώριση ή τον διακανονισμό) θα παρουσιάζονται χωριστά από 
άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
 
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις ως μέρος της συνολικής επισκόπησης των 
δραστηριοτήτων εκτός ισολογισμού (Τροποποίηση). Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες 
των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές μεταφοράς 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των 
οποιοδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα η οποία έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε 
περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της 
ημερομηνίας ισολογισμού. Η τροποποίηση αυτή συμμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων των ΔΠΧΑ και των αμερικάνικων λογιστικών προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις, εκτός από πιθανές πρόσθετες γνωστοποιήσεις. 
 
 
ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων 
(Τροποποίηση). 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Η 
τροποποίηση αυτή αφορά στον προσδιορισμό αναβαλλόμενης φορολογίας επί των επενδυτικών ακινήτων που 
επιμετρούνται σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωματώνει τη Διερμηνεία 21 – «Φόροι Εισοδήματος – Ανάκτηση 
αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων» στο ΔΛΠ 12 προκειμένου για μη αποσβέσιμα 
περιουσιακά στοιχεία όπου χρησιμοποιείται το μοντέλο αναπροσαρμογής βάσει ΔΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της 
τροποποίησης είναι να συμπεριλάβει α) την αναιρέσιμη υπόθεση ότι η βάση υπολογισμού του αναβαλλόμενου 
φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιμετρούνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο της εύλογης αξίας 
βάσει του ΔΛΠ 40, θα πρέπει να προσδιορισθεί ως η ανάκτηση της λογιστικής αξίας μέσω της πώλησής τους 
και β) την απαίτηση ότι η βάση υπολογισμού του αναβαλλομένου φόρου επί των μη αποσβέσιμων 
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιμετρούνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναπροσαρμογής βάσει του 
ΔΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση της λογιστικής αξίας μέσω της 
πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν 
αναμένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα - Φάση 1, Ταξινόμηση και Επιμέτρηση. Εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013.  
Η Φάση 1 του νέου αυτού προτύπου ασχολείται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση (ι) στην ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ιι) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες 
που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας 
Μέσω Αποτελεσμάτων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του 
προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013.  
Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το 
ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σημαντική κρίση προκειμένου να καθορίσει ποιες οντότητες 
ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη μητρική. Παραδείγματα των περιοχών που 
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απαιτούν σημαντική κρίση περιλαμβάνουν αξιολόγηση του τεκμαρτού ελέγχου (de facto control), τα πιθανά 
δικαιώματα ψήφου ή το εάν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων λειτουργεί ως κύριος ή αντιπρόσωπος. Το ΔΠΧΑ 
10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις που αφορά τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και αντικαθιστά τη Διερμηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονομικές Οντότητες 
Ειδικού Σκοπού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
ΔΠΧΑ 11 Κοινές Διευθετήσεις. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013.  
Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την αναλογική ενοποίηση των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 11, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, εφόσον έχουν ταξινομηθεί ως «κοινοπραξίες» (ο όρος 
κοινοπραξία καθορίστηκε εκ νέου), πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρής θέσης. 
Επιπρόσθετα, περιουσιακά στοιχεία και λειτουργίες που ελέγχονται από κοινού αποτελούν «κοινές λειτουργίες» 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11 και ο λογιστικός χειρισμός αυτών των διευθετήσεων θα είναι γενικά σύμφωνος με 
εκείνον που ακολουθείται σήμερα. Βάσει αυτού του χειρισμού, ο επενδυτής εξακολουθεί να αναγνωρίζει το 
ποσοστό που του αναλογεί επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Το ΔΠΧΑ 11 
αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες και τη Διερμηνεία 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 
οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του 
προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες εταιρείες. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 12 συνδυάζει τις απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων για τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, κοινές διευθετήσεις, επενδύσεις σε 
συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες σε ένα ενιαίο πρότυπο γνωστοποιήσεων. Ένα σύνολο νέων 
γνωστοποιήσεων απαιτείται επίσης όπως γνωστοποίηση των κρίσεων που γίνονται προκειμένου για τον 
καθορισμό του ελέγχου επάνω σε μια άλλη εταιρεία. Το ΔΠΧΑ 12 αντικαθιστά τις απαιτήσεις που 
προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27, στο ΔΛΠ 31 και το ΔΛΠ 28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του 
προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Ο βασικότερος λόγος έκδοσης του ΔΠΧΑ 13 είναι να μειώσει την 
περιπλοκότητα και να βελτιώσει τη συνέπεια στην εφαρμογή κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Δεν 
υπάρχει μεταβολή για το πότε μια οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση εύλογης αξίας αλλά, παρέχεται 
καθοδήγηση στον τρόπο επιμέτρησης της 
εύλογης αξίας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται από τα ΔΠΧΑ. Το ΔΠΧΑ 13 
ενοποιεί και διευκρινίζει τις οδηγίες για επιμέτρηση εύλογης αξίας και επίσης ενισχύει τη σύγκλιση με τα 
Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα που έχουν τροποποιηθεί από το Συμβούλιο Αμερικάνικων Λογιστικών 
Προτύπων. Το πρότυπο αυτό έχει μελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται προγενέστερη εφαρμογή του. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 
της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις.  
 
 
 ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση). Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων 
προτύπων ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε για να περιλάβει τις λογιστικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
επιχειρήσεις όταν μια εταιρεία ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις απαιτεί μια εταιρεία που ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογίζει τις επενδύσεις στο 
κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Επιτρέπεται προγενέστερη εφαρμογή του 
προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή Η Εταιρεία βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.  
 
 
 ΔΛΠ 28 Συμμετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (τροποποίηση). Η τροποποίηση 
αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Ως 
συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε για να 
καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 
την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης κατά το λογισμό των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και σε 
κοινοπραξίες. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει 
την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 
στις οικονομικές της καταστάσεις.  
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ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 προτείνει σημαντικές αλλαγές στο 
λογιστικό χειρισμό των παροχών σε εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της απαλοιφής του δικαιώματος 
επιλογής για αναβαλλόμενη αναγνώριση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
συνταξιοδοτικού προγράμματος (γνωστή ως “μέθοδος περιθωρίου”). Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα του ισολογισμού εκείνων των εταιρειών που έως και σήμερα εφαρμόζουν τη μέθοδο 
περιθωρίου. Επίσης, με τις τροποποιήσεις αυτές, θα περιοριστούν οι μεταβολές του καθαρού περιουσιακού 
στοιχείου (ή υποχρέωσης) προγράμματος συνταξιοδότησης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 
στο καθαρό έσοδο (έξοδο) τόκου και στο κόστος τρέχουσας απασχόλησης. 
Η αναμενόμενη απόδοση από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων θα αντικατασταθεί από μια πίστωση στο 
έσοδο που θα βασίζεται στην απόδοση των εταιρικών ομολόγων. Επιπρόσθετα, το τροποποιημένο πρότυπο 
απαιτεί άμεση αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας ως αποτέλεσμα μεταβολών στο πρόγραμμα (στα 
αποτελέσματα χρήσης) και απαιτεί οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία να αναγνωρίζονται μόνο όταν η 
προσφορά γίνεται νομικά δεσμευτική και δεν μπορεί να ανακληθεί. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρμογή. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 
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1. Κύκλος εργασιών

Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Πωλήσεις υπηρεσιών 66,098.98         33,958.22          
Ενοίκια 590,735.77       662,576.94       

656,834.75     696,535.16     

2. Κόστος Πωλήσεων

Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Λοιπές Παροχές Τρίτων (66,368.19)        (33,958.22)         
Αποσβέσεις (283,201.26)      (283,201.26)      

(349,569.45)      (317,159.48)      

3.Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)

Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Έκτακτα Έσοδα και Κέρδη -                  -                   
Έκτακτα Έξοδα και Ζημίες (156,915.95)      (61.28)               
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων (30.83)               
Άλλα Έξοδα -                  -                   

(156,915.95)        (92.11)                  

4. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Αμοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού -                  -                   
Αμοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (4,682.67)         (28,812.45)         
Φόροι-τέλη (786.95)            (8,368.81)          
Διάφορα ΄Εξοδα (4,578.77)         (3,168.85)          
Αποσβέσεις -                  -                   

(10,048.39)         (40,350.11)         

5. Μερίδιο κερδών/(ζημιών) από 
συγγενείς εταιρίες

Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Κέρδη/(Ζημιές) Συνδεδεμένων -                  
-                      -                       

6. Χρηματοοικονομικό κόστος

Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Πιστωτικοί τόκοι -                        
Χρεωστικοί τόκοι (35,312.89)             (20,940.27)             

(35,312.89)         (20,940.27)         

7. Έξοδα φόρου χρήσης

Χρήση           
31.12.2011

Χρήση           
31.12.2010

Διαφορές φορολογικού ελέγχου (21,975.45)             (21,600.96)             
Φόρος εισοδήματος (71,032.76)             (63,232.53)             

(93,008.21)         (84,833.49)         

Εταιρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία
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8. Λειτουργικά Πάγια

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αξία κτήσεως
Γήπεδα - 
Οικόπεδα Κτίρια

Σύνολο ενσώματων 
παγίων

Υπόλοιπο 31.12.2010 5,095,900.48       5,664,025.12       10,759,925.60            

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2011 -                    -                           

Αναπροσαρμογές 1.1-31.12.2011 -                    -                    -                           

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2011 -                    -                    -                           

Υπόλοιπο 31.12.2011 5,095,900.48    5,664,025.12    10,759,925.60         

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31.12.2010 -                    283,201.26         283,201.26                

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2011 -                    283,201.26         283,201.26                

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2011 -                    -                    -                           

Υπόλοιπο 31.12.2011 -                    566,402.52       566,402.52              

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2011 5,095,900.48    5,097,622.60    10,193,523.08         

Υπόλοιπο 31.12.2010 5,095,900.48    5,380,823.86    10,476,724.34         

Η εταιρεία εφαρμόζει την μέθοδο αναπροσαρμογής ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Τα ενσωματα πάγια
στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους όπως αυτή έχει εκτιμηθεί από την Διοίκηση. Δεν προέκυψε
μείωση αναπροσαρμογής στην αξία των ακινήτων και δεν έχει προκύψει μείωση της εν λόγω αξίας. 
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9. Συμμετοχές σε επιχειρήσεις

31.12.2011 31.12.2010

Επενδύσεις σε θυγατρικές 1,380,526.00       1,380,526.00        
1,380,526.00     1,380,526.00      

10. Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού

31.12.2011 31.12.2010

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 20,000.00            -                      
20,000.00          -                      

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31.12.2011 31.12.2010

Πελάτες 18,008.66            41,768.62             
Λοιπές απαιτήσεις 145,137.98          155,528.21           

163,146.64        197,296.83         

12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31.12.2011 31.12.2010

Ταμείο 62.38                  1,262.38               
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας -                     

62.38                 1,262.38             

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2011 31.12.2010

Προμηθευτές 59,136.00            10,310.47             
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 423,660.04          205,018.95           

482,796.04        215,329.42         

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2011 31.12.2010

Προκαταβολές πελατών 289,005.22            157,205.71            
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 4,654.46                -                       
Πιστωτές διάφοροι 130,000.36            47,813.24              

423,660.04        205,018.95         

14. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι

31.12.2011 31.12.2010

Λοιποί φόροι πληρωτέοι 95,003.21            106,173.54           
95,003.21          106,173.54         

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η παραπάνω επένδυση αφορά την συμμετοχή στην εταιρεία ΑΝΕΜΑ ΑΚΤΕΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. με
ποσοστό συμμετοχής 98%.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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15. Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός

31.12.2011 31.12.2010

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 451,449.47          714,338.75           
451,449.47        714,338.75         

16. Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός

31.12.2011 31.12.2010

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός -                     263,328.00           
-                     263,328.00         

17. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

31.12.2011 31.12.2010

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1,761,652.16       1,809,796.96        
1,761,652.16     1,809,796.96      

18. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

31.12.2011 31.12.2010

Εγγυήσεις Ενοικίου 116,341.30          108,806.82           
116,341.30        108,806.82         

19. Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2011 31.12.2010

Καταβλημένο (500.000 μτχ. x € 2,93) 1,465,000.00       1,465,000.00        
1,465,000.00     1,465,000.00      

20. Αποθεματικά αναπροσαρμογών εύλογης αξίας

31.12.2011 31.12.2010

Αποθεματικά αναπροσαρμογής εύλογης αξίας 7,431,767.04       7,431,767.04        

7,431,767.04     7,431,767.04      

21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:
(ποσά εκφρασμένα σε €)

1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010
 - ΄Εσοδα 590,736.00 662,577.00
 - ΄Εξοδα 0.00 12,000.00
 -  Απαιτήσεις 56,472.84 151,371.00
 -  Υποχρεώσεις 438,524.40 304,070.00

22. Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν
λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της Εταιρίας.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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23. Εμπράγματα βάρη

24. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Γίνεται σχετική αναφορά στην Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Την 11/03/2010 η εταιρεία προέβει στη σύναψη ομολογιακού δανείου ποσού €1.316 χιλ για την εξόφληση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από
την απόκτηση του ακινήτου. Για την εξασφάλιση της τραπεζικής αυτής υποχρέωσης, την 25/05/2010 ενεγράφη προσημείωση υποθήκης ποσού €1.580 χιλ
επί του ανωτέρω ακινήτου και η οποία την 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των 316 χιλ ευρώ.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.  

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2012

Κων/νος Μιτζάλης

O Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Γεώργιος Φλώρος

Μέλος Δ.Σ. Ο Οικονομικός Διευθυντής

Για τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82
παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Α.Δ.Τ. Ρ 674187
Δημήτριος Παντάκας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 578911

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

25. Σημαντικά Γεγονότα που συνέβησαν στο 2011 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης 

Α.Δ.Τ. Ξ 547337 Α.Δ.Τ. Ξ 064415
Ιωάννης Παπαδόπουλος
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∂TAIPIA
∂ ¡ ∂ ƒ ° ∏ ∆ π ∫ √ 31-12-2011 31-12-2010
π‰ÈÔ¯ÚËÛÈÌÔ. ÂÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· 10.193.523 10.476.724 
§ÔÈ¿ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· 1.400.526 1.380.526 
§ÔÈ¿ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· 163.147 197.297 
∆·ÌÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· 62 1.262 ----- ------
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 11.757.258 12.055.810  

======== =======
π ¢ π ∞  ∫ ∂ º ∞ § ∞ π ∞  ∫ ∞ π  À ¶ √ Ã ƒ ∂ ø ™ ∂ π ™
ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1.465.000 1.465.000 
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ 7.385.016 7.373.036 ---------------
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ  (·) 8.850.016 8.838.036  

======= =======
ª·ÎÚ/ÛÌÂ˜ ÔÌÔÏÔÁÈ·Î¤˜ / ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ ˘Ô¯Ú. –  263.328 
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ / §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚ/ÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 1.877.993 1.918.604 
µÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 451.449 714.339 
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 577.799 321.503 ----- -----
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ(‚) 2.907.242 3.217.773  ------- -------
™À¡√§√ π¢πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ ∫∞π 
À¶√Ãƒ∂ø™∂ø¡  (·)+(‚) 11.757.258 12.055.810  

======= =======

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ √π∫√¡√ªπ∫∏™ £∂™∏™ (¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ∂˘ÚÒ)

(‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó.2190, ¿ÚıÚÔ 135, ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢§¶/¢¶ÃA)
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·Ô ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜,ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÂ Ì›· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙË˜  ¶ƒ√∂∆ ∞.∂. ™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÛÙfiÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÚÈÓ ÚÔ‚Â› ÛÂ ÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ ¿ÏÏË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·, Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙË
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, fiÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚÎˆÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÏÔÁÈÛÙ‹.

∂TAIPIA
1-1/31-12-2011 1-1/31-12-2010

∫‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 656.835 696.535 
∫fiÛÙÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ (349.569) (317.159)------ -------
ªÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) 307.265 379.376 
§ÔÈ¿ ¤ÛÔ‰· - ¤ÍÔ‰· (Î·ı·Ú¿) (156.916) (92)
ŒÍÔ‰· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (10.048) (40.350)------ ------
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 140.301 338.933
ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ (Î·ı·Úfi) (35.313) (20.940)----- ------
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ 104.988 317.993 
ŒÍÔ‰· ÊfiÚÔ˘ ¯Ú‹ÛË˜ (93.008) (84.833)------ ------
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (·) 11.980 233.160 
§ÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (‚) –  464.485 ------ ------
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi
ÊfiÚÔ˘˜ (·) + (‚) 11.980 697.645 

====== =====
∫¤Ú‰Ë/ (∑ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿
ÌÂÙÔ¯‹ (µ·ÛÈÎ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ) 0,0240 0,4663 
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ 423.502 382.500 

===== ======

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ™YNO§IKøN E™O¢øN (¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ∂˘ÚÒ)

∂TAIPIA
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
K¤Ú‰Ë/ (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ 104.988 317.993 
¶Ï¤ÔÓ/ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ 283.201 43.566 
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ∆fiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· 35.313 20.940
¶Ï¤ÔÓ/ ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î›ÓËÛË˜ ‹ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜:
ªÂ›ˆÛË/(·‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ 14.150 82.664 
∞‡ÍËÛË/(ÌÂ›ˆÛË) ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (ÏËÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ) 122.678 (145.561)
ªÂ›ÔÓ:
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó· (35.313) (20.940)------ ------
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/(ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÏÂÈÙ. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) 525.017 298.662

====== ======

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∞ÁÔÚ¿ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ – –------ ------
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) – –

====== ======

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∂ÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·fi ÂÎ‰Ôı¤ÓÙ·/·Ó·ÏËÊı¤ÓÙ· ‰¿ÓÂÈ· 439 187.683 
∂ÍÔÊÏ‹ÛÂÈ˜ ‰·ÓÂ›ˆÓ (526.656) (526.656)---- ------
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) (526.217) (338.973)

====== ======
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË/(ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È
ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¯Ú‹ÛË˜ (·)+(‚)+(Á) (1.200) (40.311)

∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 1.262 41.573 ----- -----
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 62 1.262

===== ======

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ (¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ  ∂˘ÚÒ)

¶PO™£ETA ™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™:
1. Œ¯Ô˘Ó ÙËÚËıÂ› ÔÈ µ·ÛÈÎ¤˜ §ÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜
31/12/2010. 2. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ıÂ› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË 2010.
°È· ÙË ¯Ú‹ÛË 2011 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË Ë ÂÚÁ·Û›· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ‹˜
Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹ ÏÔÁÈÛÙ‹ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 82 ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¡. 2238/1994. 3. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›‰ÈÎÂ˜ ‹ ˘fi ‰È·ÈÙËÛ›·
‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 4. ∆ËÓ 11/03/2010 Ë
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÚÔ¤‚ÂÈ ÛÙË Û‡Ó·„Ë ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ‰·ÓÂ›Ô˘ ÔÛÔ‡ Â˘ÚÒ 1.316 ¯ÈÏ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙË˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÎÈ-
Ó‹ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË˜, ÙËÓ
25/05/2010 ÂÓÂÁÚ¿ÊË ÚÔÛËÌÂ›ˆÛË ˘Ôı‹ÎË˜ ÔÛÔ‡ Â˘ÚÒ 1.580 ¯ÈÏ Â› ÙÔ˘
·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ë ÔÔ›· ÙËÓ 31/12/2011 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 316 ¯ÈÏ
Â˘ÚÒ. 5. ¶›Ó·Î·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· Ì¤ÚË Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¢§¶
24 (ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ):

∂∆∞πƒπ∞
31-12-11 31-12-10

·) ∂ÛÔ‰· 590.736 662.577
‚) ∂ÍÔ‰· – 12.000
Á) ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ 56.473 151.371
‰) ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜  438.524 304.070

6. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÂ› ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û¯¤ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
7. ∆· ÏÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜

·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂∆∞πƒπ∞
31-12-11 31-12-10

·) ∞Ó·Ú/Á‹ ·Í›·˜ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ – 464.485
8. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô
ÙË˜ ÔÏÈÎ‹˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Î·Ù·Ú-
Ù›˙ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· J&P ∞µ∞• ∞.∂ ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÛÔÛÙfi ÂÓÔÔ›ËÛË˜
100%. 9. ∆· Î¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ - ‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ Â˘ÚÒ)
˘ÔÏÔÁ›ÛıËÎ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ. 10. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È Ë 28/03/2012. 11. ªÂ ÙËÓ ˘'·ÚÈıÌ. ∂ª-
3313/12.03.2012 ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ (¶.∂. µÔÚÂ›Ô˘ ∆ÔÌ¤·
∞ıËÓÒÓ) ÂÁÎÚ›ıËÎÂ: ·) Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∞¡∂ª∞ ∞.∂. Î·È ¶ƒ√∂∆
∞.∂. ÌÂ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ˘'·-
ÚÈıÌ.6.342/15.02.2012 ™‡Ì‚·ÛË ™˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜ ÌÂ ·ÔÚÚfiÊËÛË  Î·È ‚) ‰È·ÁÚ¿-
ÊËÎÂ Ë ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ªËÙÚÒÔ ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜. ªÂ ÙËÓ ˘'·-
ÚÈıÌ. ∂ª-5675/22.03.2012 ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ (¶.∂. µÔÚÂ›Ô˘
∆ÔÌ¤· ∞ıËÓÒÓ) ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ·fi ∞¡∂ª∞ ∞.∂. ÛÂ ¶ƒ√∂∆
∞.∂. 12. ∆˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ˜

∂TAIPIA
31-12-2011 31-12-2010

™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
(1/1/11 Î·È 1/1/10 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 8.838.036 8.140.391 
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 11 980 697.645 
∞‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ – –  ------- ------
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
(31/12/11 Î·È 31/12/10 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 8.850.016 8.838.036 

====== ======

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ I¢IøN KEºA§AIøN
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ  ∂˘ÚÒ)

™∆√πÃ∂π∞ ∆∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
∞ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›·: ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ∞ÙÙÈÎ‹˜/°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ¶.∂.

µÔÚÂ›Ô˘ ∆ÔÌ¤· ∞ıËÓÒÓ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ - ∆Ì‹Ì· 
∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ www.jp-avax.gr
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÈÙ˙¿ÏË˜
∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫Ô˘‚·Ú¿˜
∆Â¯ÓÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶·ÓÙ¿Î·˜ - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ - 

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË˜ - ∂Ï¤ÓË ∫ÂÛÛ·Ó›‰Ô˘ -
∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ §·‰¿˜

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·fi ÙÔ ¢™ 
ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ 
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: : 28 M·ÚÙ›Ô˘ 2012
√ÚÎˆÙfi˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜: µÂÓÂÙ›· ∆ÚÈ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘-∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ 

∞.ª.™.√.∂.§. 12391 
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚ›·: ¢π∂£¡∏™ ∂§∂°∫∆π∫∏ ∞.∂. OPKøTøN

E§E°KTøN §O°I™TøN (A.M. ™OE§ 111)
∆‡Ô˜ ŒÎıÂÛË˜
∂Ï¤Á¯Ô˘ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ: ªÂ ™‡ÌÊˆÓË °ÓÒÌË

¶POET ∞.∂.
∞¡ø¡Àª∏, ∆∂Ã¡π∫∏, ∂ƒ°√§∏¶∆π∫∏, ª∂§∂∆∏∆π∫∏, √π∫√¢√ªπ∫∏,  µπ√ª∏Ã∞¡π∫∏, ∞¡∆π¶ƒ√™ø¶∂À∆π∫∏, ∆√Àƒπ™∆π∫∏, ∫∆∏ª∞∆π∫∏ ∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂∆∞πƒπ∞

∂¢ƒ∞: ∞ª∞ƒ√À™π√À-Ã∞§∞¡¢ƒπ√À 16 - 151 25 ª∞ƒ√À™π   -   ∞ƒ. ª.∞.∂ 46991/01∞∆/µ/00/369
™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™ XPH™H™ A¶O 1 πANOYAPIOY Eø™ 31 ¢EKEMBPIOY 2011

MAPOY™I, 28 M·ÚÙ›Ô˘ 2012

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¢.™ ª∂§√™ ¢.™

∫ø¡/¡√™ ªπ∆∑∞§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ¶∞¡∆∞∫∞™
∞.¢.∆.: • 547337 ∞.¢.∆.: ∞µ 578911

√π∫√¡√ªπ∫√™ ¢π∂À£À¡∆∏™ √ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™ §√°π™∆∏ƒπ√À
°π∞¡¡∏™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ º§øƒ√™

∞.¢.∆.: • 064415 ∞.¢.∆.: ƒ 674187
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