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1. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

        

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ηελ δεθαηεηέηαξηε (14ε) 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Δηαηξείαο ηελ 31εο Γεθεκβξίνπ 2010, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ ρξήζεο. 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΔΡΓΟΔ νξίζηεθε ζε 300.000 επξψ θαη θαηαλέκεηαη ζε 10.000 νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 30 επξψ έθαζηε. 

Ο ΟΔ είλαη ν θχξηνο κέηνρνο ηεο ΔΡΓΟΔ έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπ ην 100%. 

 

Οη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη ηεο ΔΡΓΟΔ είλαη: 

 Να κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ Ο..Δ. 

γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ ζπγθεθξηκέλσλ βειηηψζεσλ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη επηδνκήο 

ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζηελ Διιάδα ην νπνίν θαηέρεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ν Ο..Δ. 

 Να εμαζθαιίδεη φηη θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

κεκνλσκέλα, παξαδίλνληαη ζηνλ Ο..Δ. έγθαηξα θαη ζε απνδεθηφ θφζηνο θαη πνηφηεηα, ψζηε λα 

θαηαδεηθλχεηαη ε νηθνλνκηθή αμία θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ 

απφ ηνλ Ο..Δ. 

 Να πιεξνθνξεί ηνλ Ο..Δ, θαη κέζσ απηνχ, ηνπο ρξεκαηνδφηεο, γηα ηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή 

πξφνδν ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα απαηηνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Δπηδίσμε ηεο ΔΡΓΟΔ, είλαη λα εθηειέζεη ηα έξγα πνπ ηεο αλαηίζεληαη κε ηνλ θαιχηεξν 

ηερληθννηθνλνκηθφ ηξφπν, απνθηψληαο ηαπηφρξνλα απφ ηε ζρέζε ηεο κε χκβνπιν Γηαρείξηζεο ή 

άιινπο θνξείο ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο ηερληθήο γλψζεο θαη ηελ θαζηέξσζε λέσλ κεζφδσλ 

κάλαηδκελη, ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ππνδνκή ψζηε ζην κέιινλ λα απνηειέζεη ζηα ρέξηα ηνπ 

Ο..Δ. έλα δπλακηθφ εξγαιείν παξαγσγήο έξγσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο “Project Management” ζηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ θαη ζε ηξίηεο ρψξεο θαζψο 

θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζε άιια κεγάια έξγα. 

 

Η ΔΡΓΟΔ έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε  ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ ππφ εμέιημε ή πξνο αλάζεζε 

έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΔ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ηδεξφδξνκνη, Αεξνδξφκηα & Αζηηθέο 

πγθνηλσλίεο» ηνπ Γ΄ Κ.Π.., ην Πξφγξακκα Μεηαθνξψλ ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαζψο επίζεο 

νξηζκέλσλ έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) 

θαη ηηο πηζηψζεηο ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ (Γξακκή 700) θαη έξγσλ κε ακηγψο εζληθή 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο επελδχζεηο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ.  
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Η δηάξθεηα δσήο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ παξαηάζεθε κε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο κέρξη 31-12-2046. 

 

Καζψο ν θνξνινγηθφο λφκνο ιακβάλεη ππφςε γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο εηαηξείαο ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ηα 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ζα ζπληάζζνπκε πέξαλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαηά ηα Γ.Λ.Π. θαη Ιζνινγηζκφ, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαζψο 

θαη Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαηά ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν γηα θνξνινγηθή ρξήζε.     

 

Καζψο ζηηο εκεηψζεηο (Πξνζάξηεκα) ππάξρεη πιήξεο αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ, 

θαζψο θαη αλαιπηηθνί πίλαθεο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ Έθζεζε πεξηζζφηεξν ζηα ζεκεία εθείλα πνπ 

αλαιχνπλ θαη εμεγνχλ  ηελ πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο. 

 

 Αλάιπζε Δζόδσλ    

 

Σα Έζνδα γηα ηελ εηαηξεία καο κε βάζε ηε χκβαζε ΟΔ Α.Δ. – ΔΡΓΟΔ Α.Δ. πνπ θπξψζεθε κε ην 

1213/B/22-6-2009 πνπ θπξψζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ (ΦΔΚ 272/Β/7-4-97 παιηά ζχκβαζε) 

πξνέξρνληαη απφ ην 10% ηεο πξνκήζεηαο επί ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

αμία αγνξάο ησλ Παγίσλ (εμαηξνχληαη νη απνζβέζεηο θαη νη πξνβιέςεηο). 

Σα έζνδα απηά  ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ. 

Γηάθνξα άιια έζνδα ηεο εηαηξεία καο πξνέξρνληαη απφ : 

1. Απφ ηνθνθφξεο απνζβέζεηο πξνθαηαβνιψλ ησλ αλαδφρσλ γηα ην ππφινηπν ηεο ρνξεγεζείζαο 
πξνθαηαβνιήο.  

2. Απφ ηελ  αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ ηξάπεδα (ηδίσο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ) 

3. Απφ πνηληθέο ξήηξεο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο αλαδφρνπο. 

4. Απφ ηα Σεχρε δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ. 

5. Απφ δηάθνξα άιια έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ επηδνηήζεηο ζεκηλαξίσλ θαζψο θαη πξαθηηθψλ 
αζθήζεσλ θνηηεηψλ ησλ ΣΔΙ.  

 

 Αλάιπζε Λεηηνπξγηθώλ Γαπαλώλ 

 

Οη Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο ηεο εηαηξείαο καο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ νκαιή θαη αλαγθαία ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξείαο θαη αθνξά:  

 Αγνξά Παγίσλ  

 Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ 

 Ακνηβέο Σξίησλ 

 Παξνρέο Σξίησλ – Δλνίθηα θ.ι.π. 

 Γηάθνξα Έμνδα 

 Σφθνπο θαη ζπλαθή έμνδα. 

Οη ζπλνιηθέο Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο ην 2010 αλήιζαλ ζηα 19.489.190,92 € έλαληη 23.449.414,82 € 

πνπ είραλ πξνυπνινγηζηεί. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ην 2010, ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ηεο εηαηξείαο, δελ ππήξμε επίζεκνο, 

εγθεθξηκέλνο απφ ην Γ. ηεο εηαηξείαο, πξνυπνινγηζκφο. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 2010 

 

  Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογιζμόρ 

Έηοςρ 
Απολογιζμόρ 

Πεπιόδος 

% Κάλςτηρ 
Πποϋπολογιζμού 

Πεπιόδος 

11 ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ-ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡ 10.000,00 8.335,00 83% 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-ΣΔΥΝ.ΔΓΚΑΣ.-Λ.ΜΖΥ/ΚΟ ΔΞΟΠΛ. 1.000,00 
  

14 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 165.000,00 9.559,99 6% 

16 ΑΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣ/ΔΗ & ΔΞΟΓΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΒ. 20.000,00 13.589,68 68% 

60 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 17.058.796,00 15.066.764,11 88% 

61 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ 2.490.070,63 1.738.221,02 70% 

62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ 1.819.308,95 1.694.273,36 93% 

63 ΦΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ 76.464,30 66.404,57 87% 

64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 1.728.774,95 849.509,38 49% 

65 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 80.000,00 42.533,81 53% 

 
ΤΝΟΛΟ  23.449.414,82 19.489.190,92 83% 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ / ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 2010 Δ 2Ο ΒΑΘΜΟ 
 

ηνηρεία Βάζεη Λνγηζηηθνχ Πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΔΛΠ) 

2ορ 

βαθμόρ 
Πεπιγπαθή Πποϋπολ. Έηοςρ Απολ. Πεπιόδ. 

% Κάλςτηρ 

Πποϋπ. 

11.07 ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣ/ΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ Δ ΑΚΗΝ.ΣΡΗΣ. 10.000,00 8.335,00 83% 

12.02 ΦΟΡΖΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΥΔΗΡΟ 1.000,00 
  

14.00 ΔΠΗΠΛΑ 5.000,00 5.368,00 107% 

14.01 ΚΔΤΖ 0 247,97 0% 

14.02 ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΩΝ 
 

126,05 
 

14.03 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ & ΖΛΔΚΣΡ.ΤΓΚ. 100.000,00 2.378,02 2% 

14.08 ΔΞΟΛΠΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 50.000,00 303,95 1% 

14.09 ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ(ΚΛΗΜΑΣ.Κ.Λ.Π.) 10.000,00 1.136,00 11% 

16.17 ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΔΩ 0 0 
 

16.19 ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΔΩ 20.000,00 13.589,68 68% 

60.00 ΑΜΟΗΒΔ ΔΜΜΗΘΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 13.180.749,47 11.693.327,35 89% 

60.02 ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΑΡΟΥΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 832.046,53 734.868,99 88% 

60.03 ΔΡΓΟΓ.ΔΗΦ.& ΔΠΗΒ.ΔΜΜ.ΠΡΟΩΠ. 3.046.000,00 2.574.699,50 85% 

60.05 ΑΠΟΕΖΜΔΗΩΔΗ ΑΠΟΛΤΖ Ζ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΤΠΖ 
 

63.868,27 
 

61.00 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΔΛ.ΔΠΑΓΓ.ΤΠΟΚ.Δ Π.Φ.Δ. 258.000,00 237.057,09 92% 

61.01 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΜΖ ΔΛ.ΔΠΑΓΓ.ΤΠ.Δ Π.Φ.Δ 232.000,00 142.967,44 62% 

61.96 ΑΜΟΗΒΔ ΜΟΝ.ΠΡΟ.ΟΔ 1.900.070,63 1.259.360,13 66% 

61.97 ΑΜΟΗΒΔ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΑΠΤ ΔΡΓΟΔ 100.000,00 98.836,36 99% 
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62.03 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 137.490,90 118.626,04 86% 

62.04 ΔΝΟΗΚΗΑ 1.316.739,89 1.251.913,04 95% 

62.05 ΑΦΑΛΗΣΡΑ (ΚΣΗΡΗΩΝ & ΜΔΣΑΦ/ΚΩΝ ΜΔΩΝ) 15.458,29 6.588,05 43% 

62.07 ΔΠΗΚΔΤΔ & ΤΝΣΖΡΖΔΗ 244.787,06 223.559,82 91% 

62.98 ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ 104.832,80 93.586,41 89% 

63.03 ΦΟΡΟΗ-ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΜΔΣΑΦ/ΚΩΝ ΜΔΩΝ 1.200,00 1.360,00 113% 

63.04 ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΦΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ 53.787,06 51.720,87 96% 

63.98 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΦΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ 21.477,23 13.323,70 62% 

64.00 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 164.800,00 135.028,14 82% 

64.01 ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ 760.100,00 217.142,72 29% 

64.02 ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΩ 142.386,93 24.285,26 17% 

64.03 ΔΞΟΓΑ ΔΚΘΔΔΩΝ – ΔΠΗΓΔΗΞΔΩΝ 10.000,00 6.297,71 63% 

64.05 ΤΝΓΡΟΜΔ – ΔΗΦΟΡΔ 55.096,58 39.110,56 71% 

64.06 ΓΩΡΔΔ – ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 
 

1.175,00 
 

64.07 ΔΝΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 153.615,11 46.355,39 30% 

64.08 ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΩΖ 22.569,28 17.815,64 79% 

64.09 ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ 89.580,44 23.041,86 26% 

64.98 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 330.626,60 339.257,10 103% 

65.98 ΛΟΗΠΑ ΤΝΑΦΖ ΜΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ ΔΞΟΓΑ 80.000,00 42.533,81 53% 

 
ΤΝΟΛΟ 23.449.414,82 19.489.190,92 83% 

 
 
 
 

 Αλάιπζε Έξγσλ 
 
Οη πιεξσκέο ησλ  Έξγσλ ην 2010 αλήιζαλ ζηα 377.549.791.61 €.  
 
Οη αληίζηνηρεο πιεξσκέο ηνπ 2009 ήηαλ 529.207.465.19 €. 

 
Σν Σακείν πλνρήο απνξξφθεζε 108.897.867.07€ (29%), ην Γ΄ ΚΠ 16.687200.13€ (4%), ην ΔΠΑ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γ΄ΠΔΠ) 229.708.978,25 (61%) θαη ε ΓΡΑΜΜΗ 700, νη ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
θαη νη ΠΟΡΟΙ ΟΔ 22.255.746,16 € (6%). 
 
Οη Καηαζθεπέο απνξξφθεζαλ ην 88% ησλ πιεξσκψλ (332.180.240,96 €), νη Μειέηεο ην 2% 
(7.151.400,37 €), νη Πξνκήζεηεο ην 4% (14.313.835,06 €), νη Απαιινηξηψζεηο 5,5% (21.419.576,522 €), 
θαη ηα “Γηάθνξα” (κεηαηνπίζεηο δηθηχσλ ΓΔΗ θαη ΟΣΔ, αξραηνινγία θ.ι.π.) ην 0,5% (2.484.738,70 €). 
 
ηε ζπλέρεηα, ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη πιεξσκέο ησλ Έξγσλ αλά κήλα, αλά 
Σακείν/Καηεγνξία Γαπάλεο/Γηεχζπλζε. 
 
Να επηζεκάλνπκε φηη φια ηα έξγα πνπ εθηειεί ε ΔΡΓΟΔ κέζσ ησλ αλαδφρσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΔ 
ηα κεηαβηβάδεη (ηηκνινγεί) ζηνλ ΟΔ ζηελ ίδηα αμία πνπ ηηκνινγεί ν αλάδνρνο ηελ εηαηξεία καο. 
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ΠΛΗΡΩΜΔ ΔΡΓΩΝ 2010 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
 

Μήναρ Πληπυηέο (αξία - απόζβεζη πποκαη.) Ποζοζηαία 

2010/01 1.574.686,53 0,42% 

2010/02 485.569,42 0,13% 

2010/03 74.918.864,45 19,84% 

2010/04 66.565.817,92 17,63% 

2010/05 24.953.021,21 6,61% 

2010/06 46.421.639,98 12,30% 

2010/07 16.736.936,03 4,43% 

2010/08 18.961.607,79 5,02% 

2010/09 17.947.273,07 4,75% 

2010/10 12.369.942,71 3,28% 

2010/11 33.004.427,71 8,74% 

2010/12 63.610.004,79 16,85% 

ύνολο 377.549.791,61 100,00% 

 
 

  
 Αλάιπζε βάζεη θξίζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ θαη ινγηζηηθώλ κεγεζώλ 

 
 

Κύθινο εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο: Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2010 

αλήιζε ζε πνζφ € 370.301.620. Παξαηεξήζεθε κείσζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πνπ είρε αλέιζεη ζε 

πνζφ € 587.557.333.  

Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο: Μείσζε εκθαλίδεη ην πεξηζψξην ησλ κηθηψλ θεξδψλ θαηά πνζνζηφ 13% ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 

Λεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA): ηελ παξνχζα ρξήζε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε 

€ 2.754.408 πνπ ήηαλ κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (€  4.964.044) θπξίσο ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ ινηπψλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο.   

Καζαξά Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ: Σν απνηέιεζκα ζε Καζαξά Κέξδε πξν θφξσλ αλήιζε ζε € 

2.913.344 έλαληη απηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο πνπ ήηαλ Κέξδε  € 5.220.418. Η παξαπάλσ κείσζε 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ηφζν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ φζν ησλ ινηπψλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο. 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ: Σν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

δηαζεζίκσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε € 135.667.620 πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 

πνζνζηφ 11% ηνπ πλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ελψ ζην ίδην επίπεδν αλήιζε ν δείθηεο θαη 

γηα ηελ ρξήζε 2009.  

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο: Σν πνζνζηφ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ πξνο ηηο Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε 2010 ήηαλ 134%, ελψ γηα ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε 119%. Tν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ππεξθαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ηφζν γηα ηελ παξνχζα φζν θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Μόριεπζε (Ίδηα πξνο Ξέλα θεθάιαηα): Σν πνζνζηφ ηδίσλ  πξνο μέλσλ 

θεθαιαίσλ αλήιζε ζε 35% ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ζε ζρέζε κε πνζνζηφ 20% ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο. Η κεηαβνιή νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε 

ρξήζε 2010. 
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 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα 

 
 
 
Α) ΚΑΣΑ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ  
 

χλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο      33.357.062,97  

Κέξδε / (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο            2.913.323,90  

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα           (508.334,45) 

χλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο      

35.762.052,42  

 
Β) ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 
 
Σα θαζαξά θνξνινγηθά θέξδε ηεο ρξήζεο θαηά ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα πξν θφξσλ αλήιζαλ 
ζηα 3.836.460,16 €, ηα νπνία κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 868.569,32 €, πνζνχ 
2.967.890,84 €, δηαλέκνληαη φπσο δείρλεη ν παξαθάησ πίλαθαο.    
     

 Πνζφ 

Μεξίζκαηα 1.020.498,40 

Δηδηθφ Απνζεκαηηθφ  1.947.372,44 

χλνιν 2.967.890,84 

 
 

 Γηάζεζε Απνηειεζκάησλ 
 
Η δηάζεζε ησλ θεξδψλ έγηλε φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 23 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΡΓΟΔ θαη ην άξζξν 
45 ηνπ Κ.Ν. 2190, φπσο ηξνπνπνίεζεθε κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν.3604/2007. 
 
Σν Γ.. εγθξίλεη ηελ πξνηαζείζα δηάζεζε θεξδψλ θαη απνθαζίδεη ηε δηαλνκή Α’ κεξίζκαηνο βάζε ηνπ Ν. 
2190 άξζξν 45 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3604/2007 άξζξν 54 ήηνη πνζνζηφ ηνπ 35% επί ησλ 

θαζαξψλ Κεξδψλ ρξήζεο (Καηά ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα). 
 

 Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 
 

πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο 

Σν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ, δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ρακειή. Η 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ. 

 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ  

Η Δηαηξεία νπζηαζηηθά δελ αληηκεησπίδεη θίλδπλν επηηνθίνπ θαζψο δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο  

H έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

 εκαληηθά γεγνλόηα κέζα ζηελ ρξήζε 
 

Η εηαηξεία ζπλέρηζε νκαιά ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα ζεκεησζεί νηηδήπνηε 

αμηνζεκείσην. 

Ωζηφζν ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία ζπλέβεζαλ 

νξηζκέλα ζεκαληηθά γεγνλφηα, φπνπ ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 
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- Δμειίμεηο ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Ωο απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ δηάξθεηα 

ηεο παξνχζαο ρξήζεο έιαβε ρψξα ζεκαληηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο 

- Δμειίμεηο ζην πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ηνπ Οκίινπ 

Ο Όκηινο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζηάδην δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο ελ 

κέξεη επεξεάδνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε επεμεξγαζία ελφο λένπ 

νξγαλνγξάκκαηνο θαη ε αλαδηάξζξσζε ηκεκάησλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

Οη αιιαγέο απηέο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζηελ ρξήζε ηνπ 2011. ην αλσηέξσ πιαίζην 

εληάζζεηαη θαη ε επεμεξγαζία λέσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΔ θαη ΔΡΓΟΔ, ε νπνία 

αλακέλεηαη λα έρεη  ηζρχ κέζα ζηελ ρξήζε ηνπ 2011. 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αληαπνθξηλφκελε ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο δηαξθψο 

επεμεξγάδεηαη θαη αλαδεηά ζρέδηα γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ αθνκνίσζε 

ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζε επίπεδν Οκίινπ. 

 
   

 
 εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

 
Γελ ζπλέβεζαλ γεγνλφηα ζην δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο παξνχζεο έθζεζεο, πνπ λα θξίλνληαη ζεκαληηθά απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

 
 

 Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο 
 
Η εηαηξεία αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη νκαιά ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα πξνζαξκνδφκελε ζηηο 

λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζε επίπεδν Οκίινπ θαη 

εμππεξεηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ ηηο νπνίεο δηαρεηξίδεηαη. 

 
 

 
Γηα  ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΡΓΟΔ Α.Δ. 

Πξφεδξνο  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
& Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 
 

Ισάλλεο Κ. Πεηξφπνπινο 
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2. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο ΕΡΓΑ ΟΕ ΑΕ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ΕΡΓΑ ΟΕ ΑΕ, πνπ απνηεινύληαη από 

ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2010 θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο 

θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Εσθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Εσθύνη τοσ Ελεγκτή 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά 

απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε 

ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε 

ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη 

ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ 

εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε 

θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό 

ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 

 

Γνώμη 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο ΕΡΓΑ ΟΕ ΑΕ θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 
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Αναυορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από 

ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αζήλα, 16 Μαΐνπ 2011 

 

Οη Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο 

 

                           Νηδαλάηνο Δεκήηξηνο                                           Δειεγηάλλεο Γηώξγνο 

                             ΑΜ ΟΕΛ 11521                                                                      ΑΜ ΟΕΛ 15791 
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3. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

3.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηελ ιεηηνπξγηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο 

Η ΔΡΓΑ Ο..Δ. Α.Δ. (ζην εμήο ε «Δηαηξεία») είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ 

Διιάδνο, ε νπνία ζπζηάζεθε ην 1996 γηα λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ηνπ Δπελδπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ Πξνγξάκκαηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ απφ ηελ ΔΡΓΟΔ έγηλε ζην Β’ εμάκελν ηνπ 

1997. 

Η ιεηηνπξγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ (δηαρείξηζε, 

κειέηε, δεκνπξάηεζε, θαηαζθεπή, επίβιεςε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ) θαη ηελ 

παξάδνζή ηνπο ζηνλ Ο..Δ..  

Μέζα απφ ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ε Δηαηξεία επηδηψθεη, 

α) Να εμαζθαιίδεη φηη θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Δπελδπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

κεκνλσκέλα, παξαδίδνληαη ζηνλ ΟΔ έγθαηξα κε εχινγν θφζηνο θαη άξηηα πνηφηεηα, ψζηε λα 

θαηαδεηθλχεηαη ε νηθνλνκηθή αμία θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ 

απφ ηνλ ΟΔ. 

β) Να κεγηζηνπνηεί ηελ αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ Ο..Δ. γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρψξαο, 

πξνο φθεινο ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξφκνπ θαη ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο. 

Η Δηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Καξφινπ 27. Η δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο ζην 

δηαδίθηπν είλαη www.ergose.gr.  

Μέηνρνο 

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην. 

Έιεγρν ζην Κεθάιαην ηεο εηαηξίαο αζθεί ε κεηξηθή εηαηξεία Ο..Δ. Α.Δ. ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Η εηαηξία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά κειψλ ηξηεηνχο ζεηείαο. Η ζεηεία ηνπ πθηζηάκελνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 07.8.2011. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζήκεξα είλαη ηα εμήο: 

 

Πεηξφπνπινο Ισάλλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πξφεδξνο Γ..& 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Μαηζφπνπινο Γεψξγηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αληηπξφεδξνο 

Πνιίηεο Γεκήηξηνο ηνπ Ισάλλε Μέινο Γ.. 

Κηνπηζνχθεο Νηθφιανο ηνπ Δκκαλνπήι Μέινο Γ.. 

Βέξξα Αλαζηαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μέινο Γ.. 

Γθελάθνο Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ Μέινο Γ.. 

Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ Μέινο Γ.. 

 

Σαθηηθνί Διεγθηέο 

Η εηαηξία ειέγρεηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Σνλ έιεγρν γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010 βάζεη 

ησλ Γ.Π.Υ.Α., δηελήξγεζαλ νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο θθ. Νηδαλάηνο Γεκήηξηνο θαη Γειεγηάλλεο 

Γεψξγηνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο GRANT THORNTON AE. 

 

Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο  

Ο αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) ηεο εηαηξίαο είλαη: 094440109 θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ππάγεηαη ζηελ Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.Δ. Αζελψλ. 

http://www.ergose.gr/
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Η εηαηξεία, κε βάζε ην Ν.2229/31.8.1994, απαιιαζζφηαλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. Με ηηο πξφζθαηεο 

αιιαγέο φκσο πνπ επέθεξε ν Ν. 3842/2010 (αξ. 12), ε εηαηξεία δελ δηαθνξνπνηείηαη θνξνινγηθά θαη 

ππφθεηηαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο θνξνιφγεζεο. 

 

Δπνπηεχνπζα αξρή 

Δπνπηεχνπζα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 είλαη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ 

ηκήκα Α.Δ. 

 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη Δηαηξηθέο (Ιδηαίηεξεο) Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο 
“ΔΡΓΑ ΟΔ ΑΔ”. 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΟΔ Α.Δ ( ΔΛΛΑΓΑ, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεηξηθήο 100%) κε ηελ κέζνδν ηεο 
νιηθήο ελνπνίεζεο. 
Η Δηαηξεία ζηε ρξήζε 2010 πξνρψξεζε ζε αλακφξθσζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο ιφγσ δηφξζσζεο ιάζνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν (ΓΛΠ) 8. Η δηφξζσζε ιάζνπο αθνξά ηνλ επαλαππνινγηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ εγγξαθψλ 

κεηάβαζεο ρξήζεο 2009 ζην θνλδχιη ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θαη ινηπέο 

επαλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ. 

Λνηπέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 5.4.12 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

Πεξίνδνο θαη λφκηζκα 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηε ρξήζε απφ 1/1/2010 κέρξη 31/12/2010. Σα πνζά εκθαλίδνληαη 

ζε απηέο ζε €, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 

1/1/2009 – 31/12/2009 κε βάζεη ηηο αλακνξθψζεηο πνπ έγηλαλ. Σπρφλ δηαθνξέο ζε πνζά ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζε αληίζηνηρα πνζά ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

Έρνπλ εθαξκνζηεί ζην ζχλνιφ ηνπο φια ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 

πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κε ηζρχ ζηε ρξήζε 2010.  

 

πλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(going concern). Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο δελ ππάξρεη έλδεημε πνπ λα ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηα 

εθαξκνγήο απηήο ηεο αξρήο. 

 

Αθξηβνδίθαηε εηθφλα 

Η δηνίθεζε, έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο. 

 

Γνκή ζεκεηψζεσλ 

Οη εκεηψζεηο είλαη νξγαλσκέλεο ζπζηεκαηηθά, κε ηξφπν πνπ ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί κε επρέξεηα λα 

αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί. Γνκνχληαη ζε θεθάιαηα ησλ νπνίσλ ε ζεηξά θαη ην πεξηερφκελν 

έρνπλ σο εμήο:  

1) Γεληθέο Πιεξνθνξίεο: Γίλεηαη εηζαγσγή θαη παξέρνληαη νξηζκέλεο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ 

απφ ην Γ.Λ.Π. 1 “Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”.  

2) Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: Δκθαλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

3) Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη Κξίζεηο: Αλαθέξνληαη θαηά πξφηππν νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη θξίζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνληαη. 

4) Αλάιπζε ππνινίπσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Αλαιχνληαη ηα ππφινηπα ηεο Καηάζηαζεο 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ.  

5) Λνηπέο γλσζηνπνηήζεηο: Παξέρνληαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ άιιεο αξρέο, εθηφο 

εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 
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Έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ζηηο 13 Μαΐνπ 

2011. Σν αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξίαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία έρεη δηθαίσκα ηξνπνπνίεζήο ηνπο. 
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3.2 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

      

 
εκ. 

 
31.12.2010 

 
31.12.2009 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
 

    Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

    Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 5.1.1. 
 

143.276,95 
 

231.972,63 

Άχια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 5.1.2. 
 

13.478,81 
 

15,72 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 5.1.3. 
 

12.399,01 
 

- 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 5.1.4. 
 

4.749.264,13 
 

5.065.415,95 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
  

4.918.418,90 
 

5.297.404,30 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
     Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 5.1.5. 

 
46.828.667,20 

 
139.638.771,32 

Λνηπέο απαηηήζεηο 5.1.6. 
 

39.155.819,95 
 

41.963.654,79 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 5.1.7. 
 

49.683.132,38 
 

19.449.950,21 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 
  

135.667.619,53 
 

201.052.376,32 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
  

140.586.038,43 
 

206.349.780,62 

      ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
     Μεηνρηθφ θεθάιαην 5.2.1 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

Απνζεκαηηθά 5.2.2. 
 

4.444.236,74 
 

4.444.236,74 

Κέξδε εηο λένλ 5.2.3. 
 

31.017.815,68 
 

28.612.826,23 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
  

35.762.052,42 
 

33.357.062,97 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο  
     Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.3.1. 

 
76.982,68 

 
148.839,21 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 5.3.2. 

 
2.351.194,00 

 
3.068.618,00 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 5.3.3. 
 

892.013,48 
 

892.013,48 

ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
  

3.320.190,16 
 

4.109.470,69 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
     Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 5.3.4. 

 
61.917.688,44 

 
131.846.832,66 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.3.5. 
 

39.586.107,41 
 

37.036.414,30 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ   
 

101.503.795,85 
 

168.883.246,96 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   
 

140.586.038,43 
 

206.349.780,62 
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3.3 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

  

εκ. 
 

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

    

 

  

 

  

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 
5.4.1. 

 

       
370.301.620,72  

 

           
587.557.333,54  

Κφζηνο πσιήζεσλ 
5.4.3. 

 

     
(361.055.989,93) 

 

         
(576.961.203,20) 

Μηθηό θέξδνο 

  

         
9.245.630,79  

 

           
10.596.130,34  

  

  

  

 

  

Άιια έμνδα 
5.4.4. 

 

                
(5.963,91) 

 

                     
(1.042,61) 

Έμνδα δηνίθεζεο 
5.4.5. 

 

         
(7.331.729,87) 

 

             
(8.217.922,11) 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 
5.4.6. 

 

              
739.753,91  

 

               
2.379.855,55  

Υξεκαηννηθνλνκηθά  έζνδα 
5.4.7. 

 

           
1.293.278,08  

 

                  
719.414,97  

Υξεκαηννηθνλνκηθά  έμνδα 
5.4.8. 

 

              
(42.533,81) 

 

                   
(86.573,25) 

  

  

  

 

  

 Κέξδε/(δεκίεο)  πξν θόξσλ 

  

         
3.898.435,19  

 

             
5.389.862,89  

Φφξνο εηζνδήκαηνο  
5.4.9. 

 

            
(985.111,29) 

 

                 
(169.444,82) 

  

  

  

 

  

Καζαξά Κέξδε κεηά από θόξνπο (Α) 

  

         
2.913.323,90  

 

             
5.220.418,07  

  

  

  

 

  

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο (Β) 
  

                               
-  

 

                                   
-  

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο 
(Α) + (Β) 

  

         
2.913.343,90  

 

             
5.220.418,07  

  
  

  

 

  

Κέξδε αλά κεηνρή (βαζηθά θαη απνκεησκέλα) 
5.4.10.  

               
291,3324   

                    
522,0418  

  
  

  

 

  

Μέζνο ηαζκηθφο Αξηζκφο Μεηνρψλ (Βαζηθφο) 
  

 

                     
10.000  

 

                          
10.000  

    

 

  

 

  

Μέζνο ηαζκηθφο Αξηζκφο Μεηνρψλ (Απνκεησκέλνο) 
  

 

                     
10.000  

 

                          
10.000  
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3.4 Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

  

Μεηνρηθό θεθάιαην          
 

Απνζεκαηηθά 
 

Κέξδε  εηο λέν 
 

ύλνιν 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 
 

300.000,00  4.444.236,74  28.612.826,23  33.357.062,97 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 
 

-  -  -508.334,45  -508.334,45 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο 
 

-  -  2.913.323,90  2.913.323,90 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

300.000,00  4.444.236,74  31.017.815,68  35.762.052,42 

         

         

         

         

         

  

Μεηνρηθό θεθάιαην          
 

Απνζεκαηηθά 
 

Κέξδε  εηο λέν 
 

ύλνιν 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 
 

300.000,00  4.444.236,74  24.439.523,92  29.183.760,66 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 
 

-  -  -783.510,22  -783.510,22 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο 
 

-  -  5.220.418,07  5.220.418,07 

Δπίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα ιφγσ δηφξζσζεο ιάζνπο (ΓΛΠ 8) 
 

-  -  -263.605,54  -263.605,54 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 

300.000,00  4.444.236,74  28.612.826,23  33.357.062,97 
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3.5 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

 

 

 

 

 

 

Δκκεζε κεζνδνο 01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Κέξδε πξν θφξσλ 3.898.435               5.389.863                    

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 106.717                   207.023                       

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ (717.424)                 (1.787.783)                  

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (1.293.278)              (719.415)                      

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 42.534                     86.573                         

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 95.934.111             32.207.785                  

Μείσζε / (αχμεζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (68.627.101)            (49.463.157)                

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (42.534)                   (86.573)                        

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (279.238)                 (261.170)                      

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 

29.022.222           (14.426.855)             

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ 

επελδχζεσλ

Αγνξέο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (31.485)                   (111.544)                      

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 1.293.278               719.415                       

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β)

1.261.793             607.871                     

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -                               -                                   

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα -                               -                                   

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -                               -                                   

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα)

-                               -                                   

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (50.833)                   (78.351)                        

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ)

(50.833)                 (78.351)                     

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 

30.233.182           (13.897.335)             

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 19.449.950           33.347.285               

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 49.683.132           19.449.950               
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4. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

αλαπξνζαξκνγή γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν 

βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ελφηεηα 4.2. 

Σν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ 

θαηλνχξηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα 

νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Η 

εηαηξεία εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2006 (εκεξνκελία κεηάβαζεο ε 

01.01.2005). 

 

4.1 Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο 

Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 

Η Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΠΥΑ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε  ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010. Σα παξαθάησ ΓΠΥΑ, ηξνπνπνηήζεηο 

θαζψο θαη λέεο δηεξκελείεο είραλ γηα πξψηε θνξά εθαξκνγή θαηά ηε ρξήζε 2010: 

 

Νέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο 

α/α 
Καλνληζκφο 

πηνζέηεζεο 
Δίδνο κεηαβνιήο Σίηινο ΓΠΥΑ πνπ αθνξά 

1 Νν 550/2010 Σξνπνπνίεζε 
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1. Πξφζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα 

ηνπο Τηνζεηνχληεο γηα Πξψηε Φνξά 
ΓΠΥΑ 1 

2 Νν 244/2010 Σξνπνπνίεζε 
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2. Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ 
ΓΠΥΑ 2 

3 Νν 243/2010 Σξνπνπνίεζε 
Βειηηψζεηο ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο 
Γηάθνξα 

4 No 1164/2009 Γηεξκελεία 
ΔΓΓΠΥΑ 18. Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απφ πειάηεο 
ΔΓΓΠΥΑ 18 

5 No 1142/2009 Γηεξκελεία 
ΔΓΓΠΥΑ 17. Καηαλνκέο κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηδηνθηήηεο 
ΔΓΓΠΥΑ 17 

6 No 1136/2009 Πξφηππν 
Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 1. Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ 

(αληηθαηάζηαζε) 
ΓΠΥΑ 1 

7 Νν 839/2009 Σξνπνπνίεζε 
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 39. Δπηιέμηκα 

Αληηζηαζκηδφκελα ηνηρεία 
ΓΛΠ 39 

8 Νν 636/2009 Γηεξκελεία ΔΓΓΠΥΑ 15. πκβάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ ΔΓΓΠΥΑ 15 
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9 No 495/2009 Πξφηππν 
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 3. πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 

(αληηθαηάζηαζε) 
ΓΠΥΑ 3 

10 No 494/2009 Πξφηππν 
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 27. Δλνπνηεκέλεο θαη 

Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ΓΛΠ 27 

11 No 460/2009 Γηεξκελεία 
ΔΓΓΠΥΑ 16. Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο 

ζε εθκεηάιιεπζε εμσηεξηθνχ 
ΔΓΓΠΥΑ 16 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» 

(Καλνληζκόο ΔΔ 244/2010) 

Σν IASB πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο απηέο 

αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη 

νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 

Καηά ην 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2010 –κηα ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 7 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 

Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ IASB ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. Οη 

εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Η εηαηξία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

Με βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε 

δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ 

εθαξκφζηκα.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 18. Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο (Καλνληζκόο 1164/2009) 

Η ΔΓΓΠΥΠ 18 είλαη κία δηεξκελεία ε νπνία πεξηιακβάλεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε 

ινγηζηηθή θαηαρψξεζε ησλ κεηαβηβάζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ απφ 

πειάηεο ή ξεπζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεραλήο ή εμνπιηζκνχ. 

Η ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 17. Καηαλνκέο κε ξεπζηώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ζηνπο ηδηνθηήηεο (Καλνληζκόο 

ΔΔ 1142/2009) 

Η ΔΓΓΠΥΠ 17 είλαη κία δηεξκελεία ε νπνία πεξηέρεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαλνκψλ κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Η ελ ιφγσ δηεξκελεία 

δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 1. Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ (αληηθαηάζηαζε) 

Σν αλαδηαξζξσκέλν ΓΠΥΑ 1 αληηθαζηζηά ην ηζρχνλ ΓΠΥΑ 1, ψζηε λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε ρξήζε 

ηνπ ΓΠΥΑ 1 θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κειινληηθά. Δπηπιένλ, ζην αλαδηαξζξσκέλν ΓΠΥΑ 1 δηαγξάθνληαη 

απφ ην πξφηππν κεξηθέο παξσρεκέλεο κεηαβαηηθέο θαζνδεγήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο αλαδηαηππψζεηο. Οη ηζρχνπζεο απαηηήζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. 

 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 39. Δπηιέμηκα Αληηζηαζκηδόκελα ηνηρεία (Καλνληζκόο ΔΔ 839/2009) 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

Η εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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ΔΓΓΠΥΑ 15. πκβάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ (Καλνληζκόο ΔΔ 636/2009) 

Η ΔΓΓΠΥΑ 15 απνηειεί δηεξκελεία πνπ δηεπθξηλίδεη θαη θαζνδεγεί ζρεηηθά κε ην πφηε πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηα έζνδα απφ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ, θαη εηδηθφηεξα, εάλ κηα 

ζχκβαζε θαηαζθεπήο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 11 πκβάζεηο Καηαζθεπήο ή ηνπ Γ.Λ.Π. 

18 Έζνδα. Η ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Αλαζεώξεζε ηνπ ΓΠΥΑ 3. πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ (αληηθαηάζηαζε) (Καλνληζκόο ΔΔ 

495/2009) 

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 ζεζπίδεη αξρέο θαη θαλφλεο γηα ην πψο έλαο απνθηψλ ζε ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ αλαγλσξίδεη θαη επηκεηξά ζηα βηβιία ηνπ ηα δηάθνξα ζηνηρεία (φπσο αλαγλσξίζηκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο, κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο θαη ππεξαμία) πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πξάμεο απφθηεζεο. Καζνξίδεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο απηέο. Μεηαμχ ησλ αιιαγψλ πνπ ζα επέιζνπλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3 πεξηιακβάλεηαη ε εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απφθηεζε θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ 

ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα. 

Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 27. Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(Καλνληζκόο ΔΔ 494/2009) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 27 θαζνξίδνπλ θάησ απφ πνηεο πεξηζηάζεηο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα νθείιεη 

λα ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πψο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχλ νη κεηξηθέο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηηο κεηαβνιέο ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ζε ζπγαηξηθέο θαη πψο πξέπεη λα 

επηκεξίδνληαη νη δεκίεο κηαο ζπγαηξηθήο κεηαμχ ηεο ειέγρνπζαο θαη ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο. 

Μεηαμχ άιισλ απνζαθελίδεηαη φηη νη κεηαβνιέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζε κηα ζπγαηξηθή, ηα νπνία 

δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ειέγρνπ, ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Η εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ 

αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξόσξα από ηελ επηρείξεζε  

 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα 

ππάξρνληα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ην ΓΛΠ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ, ηα νπνία φκσο 

δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία δελ 

έρεη πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη. 

 

Νέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί αθόκε 

α/α 
Καλνληζκφο 

πηνζέηεζεο 
Σίηινο 

Γ.Π.Υ.Α. πνπ 

αθνξά 

Ηκεξνκελία 

Γεκνζίεπζεο Ιζρχνο 
Δθαξκνγήο απφ 

εηαηξεία/φκηιν 

1 Νν 662/2010 

Γηεξκελεία ΔΓΓΠΥΑ 19. Δμφθιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο - Σξνπνπνίεζε ζην 

ΓΠΥΑ 1. Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

ΔΓΓΠΥΑ 19 24/7/2010 1/7/2010 1/1/2011 

2 Νν 633/2010 

Σξνπνπνηήζεηο ζηε Γηεξκελεία 14 ηεο 

ΔΓΓΠΥΑ. Πξνπιεξσκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο 

ΔΓΓΠΥΑ 14 20/7/2010 1/1/2011 1/1/2011 

3 Νν 632/2010 ΓΛΠ 24. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

- Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 8. Λεηηνπξγηθνί 

ΓΛΠ 24 

ΓΠΥΑ 8 
20/7/2010 1/1/2011 1/1/2011 
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ηνκείο 

4 Νν 574/2010 

Σξνπνπνίεζε ΓΠΥΑ 1 θαη ΓΠΥΑ 7. 

Πεξηνξηζκέλε Δμαίξεζε απφ ηηο πγθξηηηθέο 

Γλσζηνπνηήζεηο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα ηνπο 

Τηνζεηνχληεο γηα Πξψηε Φνξά - 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

ΓΠΥΑ 1 

ΓΠΥΑ 7 
1/7/2010 1/7/2010 1/1/2011 

5 
Νν 

1293/2009 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32. Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα: Παξνπζίαζε 
ΓΛΠ 32 24/12/2009 1/2/2010 1/1/2011 

 

 

ΔΓΓΠΥΑ 19. Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο θαη 

ΓΠΥΑ 1. Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ (ηξνπνπνίεζε) (Καλνληζκόο ΔΔ 662/2010) 

Η ΔΓΓΠΥΑ 19 έρεη σο ζηφρν λα ππάξμεη θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηεί ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηνπ ηίηινπο πνπ εθδίδεη γηα ηνλ πιήξε ή κεξηθφ δηαθαλνληζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κεηά απφ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο. Η λέα 

δηεξκελεία ζα έρεη ηζρχ γηα ηελ Δηαηξεία κεηά ηελ 1/1/2011 αιιά δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Σξνπνπνίεζε ζηελ ΔΓΓΠΥΑ 14. Πξνπιεξσκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

(Καλνληζκόο ΔΔ 633/2010) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 13 έρεη σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο αθνχζηαο επίπησζεο ηεο ΔΓΓΥΠΑ 14 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κηα νληφηεηα ππνθείκελε ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηεί 

πξφσξε πιεξσκή εηζθνξψλ, φηαλ θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ε νληφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ 

πξνπιεξσκή ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζεη έμνδν. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα έρνπλ ηζρχ γηα ηελ Δηαηξεία κεηά 

ηελ 1/1/2011 αιιά δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 24. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (αληηθαηάζηαζε) θαη 

ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 8 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο (ηξνπνπνίεζε) (Καλνληζκόο ΔΔ 632/2010) 

ηφρνο ησλ αιιαγψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 24 είλαη ε απινπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο (αίξνληαο παξάιιεια νξηζκέλεο εζσηεξηθέο αζπλέπεηεο) θαη ε ρνξήγεζε θάπνησλ 

απαιιαγψλ ζε νληφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην Γεκφζην φζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

παξέρνπλ νη νληφηεηεο απηέο ζε ζρέζε κε ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σν αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 24 

θαη ε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 8 ζα έρνπλ ηζρχ γηα ηελ Δηαηξεία κεηά ηελ 1/1/2011 αιιά δελ αλακέλεηαη 

λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1. Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ θαη ζην ΓΠΥΑ 7. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Καλνληζκόο ΔΔ 574/2010) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά θαη ζηε 

δπλαηφηεηα ηεο πξναηξεηηθήο απαιιαγήο απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ 

βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 φζνλ αθνξά ηηο επηκεηξήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη ιήγνπλ πξηλ απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009. Οη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο ζα έρνπλ ηζρχ κεηά ηελ 1/1/2011 αιιά δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 32. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε - Σαμηλόκεζε Δθδόζεσλ 

Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο. 

Η Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΛΠ 32 κε ζθνπφ ηελ 

ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί 

σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010 αιιά δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  
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Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ 

αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. 

 

Δπηπιένλ, ε ΓΛΠ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΠΥΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα 

νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ ΔΔ. 

 

ΓΠΥΑ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 

α/α Σίηινο ΓΠΥΑ πνπ αθνξά 

Ηκεξνκελία 

Έθδνζεο 
Αλακελφκελεο πηνζέηεζεο 

απφ Δ.Δ. 

1 ΓΠΥΑ 9. Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ΓΠΥΑ 9 12/11/2009 Αλακνλή 

2 
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7. Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Γλσζηνπνηήζεηο 
ΓΠΥΑ 7 7/10/2010 3ν Σξηκ. 11 

3 
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12. Αλαβαιιφκελε θνξνινγία: 

Αλάθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ΓΛΠ 12 20/12/2010 4ν Σξηκ. 11 

4 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1. εκαληηθφο 

Τπεξπιεζσξηζκφο θαη Καηάξγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εκεξνκεληψλ γηα ηνπο Τηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά 

ΓΠΥΑ 1 20/12/2010 4ν Σξηκ. 11 

 

 ΓΠΥΑ 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» 

Σν IASB ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΛΠ 39 « Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39. Σα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

2ν ζηάδην: Μεζνδνινγία απνκείσζεο 

3ν ζηάδην: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 

Σν ΓΠΥΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Καηά ην λέν πξφηππν, ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν 

θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη  

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ (αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ). 

Η χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη 

κφλν έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 

Η επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΥΠΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα 

ππάξρεη επίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα 

δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 
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 ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Σξνπνηπνηήζεηο αλαθνξηθά 

κε πξνόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηηο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα 

παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με βάζε ηελ 

ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Η ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Η εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 ΓΛΠ 12-(Σξνπνπνίεζε) «Αλαβαιιόκελε θνξνινγία: Αλάθηεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ». 

Η Σξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε 

ηα φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». χκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή 

αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζσ ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ 

ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ 

έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» -  Καηάξγεζε ηεο παύζεο 

αλαγλώξηζεο ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 

Η Σξνπνπνίεζε θαηαξγεί  ηελ ρξήζε ηεο  πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ιαλνπαξίνπ 

2004) θαη ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ. Παξάιιεια, θαηαξγεί 

ηηο απαηηήζεηο πεξί παχζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηάβαζεο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Η εθαξκνγή ηεο 

ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Η παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» -  Τπεξπιεζσξηζηηθέο 

Οηθνλνκίεο. 

Η Σξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, 

νθεηιφκελε ζην φηη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Οληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο 

ππεξπιεζσξηζηηθήο Οηθνλνκίαο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Η εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο 

δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε 

δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

4.2 Κξίζεηο 

Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:  

 

 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ  

Η δηνίθεζε απνθαζίδεη θαηά ηελ απφθηεζε κηαο επέλδπζεο, εάλ απηή ζα θαηεγνξηνπνηεζεί σο 

δηαθξαηνχκελε σο ηε ιήμε, θαηερφκελε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, απνηηκψκελε ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
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ησλ απνηειεζκάησλ, ή δηαζέζηκε πξνο πψιεζε. Γηα ηηο επελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε, ε δηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΛΠ 39 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε 

ηνπο. Η Δηαηξεία θαηεγνξηνπνηεί ηηο επελδχζεηο σο θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο εάλ απηέο έρνπλ 

απνθηεζεί θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ σο 

απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ. Όηαλ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο 

θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο αιιά ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη αμηφπηζηεο εχινγεο αμίεο θαη νη 

κεηαβνιέο ζηηο εχινγεο αμίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

δηνίθεζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ  ησλ απνηειεζκάησλ. Όιεο νη 

άιιεο επελδχζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. 

 

 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ε δηνίθεζε ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ηελ πην αμηφπηζηε απφδεημε ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε. Η 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ζηηο ηηκέο. 

 

 Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη 

ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα ζρεκαηίδνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε 

αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν 

ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο 

πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα 

ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Η Δηαηξεία 

αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ 

εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ 

ζην κέιινλ. ηελ ελφηεηα 4.3 αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο 

ελαιιαθηηθέο.  

 Δθηίκεζε απνκείσζεο  

Η εηαηξεία ειέγρεη εηεζίσο ηελ ππάξρνπζα ππεξαμία γηα ηπρφλ απνκείσζε  θαη εξεπλά ηα γεγνλφηα ή ηηο 

ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζεκαληηθή δπζκελήο 

αιιαγή ζην εηαηξηθφ θιίκα ή κηα απφθαζε γηα πψιεζε ή δηάζεζε κηαο κνλάδαο ή ελφο ιεηηνπξγηθνχ 

ηνκέα. Ο θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο απαηηεί ηελ απνηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ε νπνία 

εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Όηαλ ππάξρεη ε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κέζνδνο ησλ πνιιαπιάζησλ ζπληειεζηψλ (multiples) ηεο 

αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κέζνδν ησλ  

πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Καηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζνδνινγίαο, βαζηδφκαζηε ζε κηα 

ζεηξά απφ παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, 

κειινληηθά εηαηξηθά ζρέδηα, νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο θαζψο θαη δεδνκέλα ηεο αγνξάο (ζηαηηζηηθά θαη 

κε).  

Δπηπιένλ εηεζίσο ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε άιια αλαγλσξηδφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

θαζνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο θαη ππνθείκελα ζε απφζβεζε ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε ην 

άζξνηζκα ησλ κε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Διέγρνληαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηεο σθέιηκεο δσέο εηεζίσο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κέζνδν εχινγεο αμίαο φπσο ηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο.  

 

 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Η Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο 

θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε 
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πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Η Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα 

νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ 

ην νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά 

απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

 Πξνβιέςεηο 

Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη 

εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ 

ηελ εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη 

έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

(π.ρ, ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο 

απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο 

ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.  

 Δλδερφκελα γεγνλφηα 

Η Δηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ. Η δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην κέιινλ.  

 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ 

Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο απνθηψκελεο 

επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. 

Καηά ηελ επηκέηξεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο, σζηφζν ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζηελ επηκέηξεζε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζα επεξεάζεη ηελ επηκέηξεζε ηεο ππεξαμίαο.  

 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Σελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα αλαπφζβεζηα ππφινηπα αλαιχνληαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο 5.1.1. 

 

4.3 Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ 

θαη έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φια ηα έηε ππφ αλαθνξά, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

4.3.1 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Η εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη επηκεηξά φια ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζε Δπξψ, ην νπνίν απνηειεί ην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη (ην 

«ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ.  

πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ηζνηηκία πνπ ίζρπε θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Κέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 
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ζπλαιιαγψλ θαη ηελ κεηαηξνπή ζηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

 

4.3.2 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο 

απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ ζηνηρείσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε 

θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο 

(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή 

ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ  20 ΔΣΗ 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο    6-7 ΔΣΗ 

Απηνθίλεηα     5-7 ΔΣΗ 

Λνηπφο εμνπιηζκφο    5 ΔΣΗ 

Οη εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ, απνζβέλνληαη ζην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηαμχ ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο (20 έηε) θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ.  

 

4.3.3 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - Λνγηζκηθό 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη εθ’ άπαμ θαηά 100% κέζα ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία απνθηνχληαη. 

 

4.3.4 Έιεγρνο απνκείσζεο ελζώκαησλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. 

Η αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα 

ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε ε δεκία απνκείσζεο 

κεηψλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο. 

Όηαλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε ε δεκία απνκείσζεο πξέπεη λα αλαζηξαθεί, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαζεσξεκέλεο εθηίκεζεο ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο, 

ζην βαζκφ πνπ ε λέα αλαπφζβεζηε αμία δελ ππεξβαίλεη ηελ αλαπφζβεζηε αμία πνπ ζα είρε 

πξνζδηνξηζηεί εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Η αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη 

αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο απμάλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ 

αλαπξνζαξκνγήο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο 

κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. 
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4.3.5 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο 

Η εηαηξεία αλαζέηεη βάζεη ζπκβάζεσλ, ηελ εθηέιεζε έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ο..Δ.. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεσο θαη βάζεη ησλ πηζηνπνηήζεσλ ησλ έξγσλ απηψλ, πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνπο αλαδφρνπο 

θαη ειέγρνληαη απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο ΔΡΓΟΔ Α.Δ., εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα απφ ηνπο 

αλαδφρνπο πξνο ηελ ΔΡΓΟΔ Α.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα ηηκνινγνχληαη πξνο ηνλ Ο..Δ.. Σν ζχλνιν ησλ 

ηηκνινγήζεσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο πξνο ηελ ΔΡΓΟΔ Α.Δ., ηηκνινγείηαη ηνλ ίδην κήλα πξνο ηνλ Ο..Δ.. 

Απφ ηελ εθκεηάιιεπζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ, δελ πξνθχπηεη θέξδνο γηα ηελ 

ΔΡΓΟΔ Α.Δ.. Σν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ, είλαη ηζφπνζν κε ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ 

αηηία. 

Σν ηκήκα ησλ έξγσλ ην νπνίν έρεη πηζηνπνηεζεί θαη δελ έρεη ηηκνινγεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεσο, 

πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ αθνξά θαη  απεηθνλίδεηαη ηφζν ζηηο απαηηήζεηο φζν 

θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο. Δμ αηηίαο ηεο αλσηέξσ ηαθηηθήο, ε εηαηξεία δελ δηαηεξεί απνζέκαηα 

ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο. 

 

4.3.6 Δπελδύζεηο 

Οη επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο 

θαηαρσξνχκελεο ζηα απνηειέζκαηα.  

ηελ θαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε θέξδνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ. 

β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία δίδεη 

ρξήκαηα ή παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα ηελ πψιεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

γ) Γηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα 

δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. 

δ) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο 

απφ ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνχ. 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο 

ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε εηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην 

ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηηο 

άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, κε εμαίξεζε, φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε 

ζπλαιιαγή δαπάλεο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο 

θαηαρσξνχκελεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακηαθέο ξνέο 

απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε εηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Σα δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη 

ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο 

απνκεησκέλα. Καηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε 

ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο. Γα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη 

εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο πξνεμφθιεζε κειινληηθψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαη νη δηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο, κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη απνκεησκέλα. Γηα ηνπο 
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ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα, δεκηά, πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

4.3.7 Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ 

δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ 

νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ 

ξνψλ, πξνεμνθινχκελσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο 

έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ εθάζηνηε πεξίνδν θαη εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ θαη 

ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απψιεηεο  πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. 

Η ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε 

ρξήζεο. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. 

Απαηηήζεηο πνπ εθηηκψληαη σο αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο δηαγξάθνληαη. 

 

4.3.8 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

4.3.9 Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ππνρξεσηηθά εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. 

Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 

θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) 

εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή 

αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή 

ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα 

θεθάιαηα.  

 

4.3.10  Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Η εχινγε αμία ηνπ ζπζηαηηθνχ κέξνπο πνπ αθνξά ππνρξέσζε ελφο κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ηξέρνληνο επηηνθίνπ γηα ηζνδχλακν κε κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ 

δάλεην. Η ππνρξέσζε απηή κεηαγελέζηεξα απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κέρξη ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ή ηελ ιήμε. Η δηαθνξά κεηαμχ εχινγεο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ 

ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε απφ ηελ έθδνζε είλαη ε εχινγε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο θαη 
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θαηαρσξείηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ έθδνζε θαη 

ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε). 

 

4.3.11 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Σν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξνθχπηεη. Σα 

ηπρφλ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ αθαηξείηαη 

απφ ην αληίζηνηρν δαλεηαθφ θφζηνο. 

 

4.3.12 Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Η εηαηξεία, κε βάζε ην Ν.2229/31.8.1994, απαιιαζζφηαλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. Με ηηο πξφζθαηεο 

αιιαγέο φκσο πνπ επέθεξε ν Ν. 3842/2010 (αξ. 12), ε εηαηξεία δελ δηαθνξνπνηείηαη θνξνινγηθά θαη 

ππφθεηηαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο θνξνιφγεζεο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά 

παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο 

θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, νπφηε θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο.  

 

4.3.13 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ, ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Η 

ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε 

παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή. Η δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο 

ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβαιιφκελεο 

πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην 

ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

 

4.3.14 Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο 

ππνρξέσζεο θαη ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 

4.3.15 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

α) Πσιήζεηο αγαζψλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά 

γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  
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β) Παξνρή ππεξεζηψλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε 

κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 

γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο, ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην, νη δε ηφθνη ινγίδνληαη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο 

απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

δ) Έμνδα 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην 

ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

4.3.16 Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ 

ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Δθκηζζσηήο 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Μηζζσηήο 

Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απνηηκψκελα, θαηά ηελ ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή εθφζνλ 

είλαη κηθξφηεξε ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ. Η ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ 

εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Οη κηζζσηηθέο 

πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη 

ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαηαρσξείηαη 

ζηα έμνδα εθηφο εάλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 

4.3.17 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 

Η δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

4.3.18 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ή άιια έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα βάζεη 

ηεο αξρήο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα θαη απεηθνλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αθαηξεηηθά 

ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ. 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην παζεηηθφ 

σο έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ 

ζρεηηθψλ παγίσλ. 
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4.4 Κίλδπλνη 

Γεληθά γηα ηνπο θηλδύλνπο 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αλάιεςε απφ ηελ Δηαηξία παληφο είδνπο 

θηλδχλσλ θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζσ εληεηαικέλσλ ζηειερψλ ηεο Γεληθήο ή Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο: 

- ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ, νη 

νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο 

(ηδίσο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν). 

- θαζνξίδεη ην αλεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ. 

- κεξηκλά ψζηε ε Δηαηξεία λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηνπο πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο, νη βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ σο πξνο 

θάζε επηκέξνπο θίλδπλν, είλαη νη εμήο : 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηακνξθψλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε ηε ζπλεξγαζία θπξίσο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο: 

- ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ 

θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. 

- πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

- πξνβαίλεη ζην δηαρσξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ αλνηγκάησλ ζε: - απαηηήζεηο ππφ θαζπζηέξεζε 

θαη - επηζθαιείο απαηηήζεηο (impaired). 

- ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο ζηα controls ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ 

- πξνζδηνξίδεη ηα πνζά ησλ απαηηνχκελσλ απνκεηψζεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

- πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ηπρφλ εμαζθαιίζεσλ 

- πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα ιεθηφηεηα 

ηνπο. 

- αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο. 

- ειέγρεη ηελ αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη ηε 

δηαδηθαζία επηθαηξνπνηήζεσο απηψλ. 

Γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ (πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλε θαζψο πξφθεηηαη γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία), ν θίλδπλνο ηεο 

ρψξαο αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε ηε ζπλεξγαζία θπξίσο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο, δηαρεηξίδεηαη ηηο 

αλάγθεο ξεπζηφηεηάο ηεο Δηαηξείαο κέζσ πξνζεθηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

πιεξσκψλ γηα καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ηεο δξαζηεξηφηεηα. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο 

(θαζεκεξηλή, εβδνκαδηαία, κεληαία βάζε). 

Η Δηαηξεία δηαηεξεί κεηξεηά θαη πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα δηάζηεκα έσο 30 εκεξψλ.  

Κίλδπλνο αγνξάο 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνθείκελνπ 

θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο: 
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- κειεηά θαη αλαιχεη δπλαηφηεηεο ρξήζεο ή απφθηεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή εξγαιείσλ 

αληηζηάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 

5. Αλάιπζε Τπνινίπσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

ην θεθάιαην απηφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαιχνληαη ηα θνλδχιηα, φπσο απηά εκθαλίδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξαηέζεθαλ αλσηέξσ θαζψο θαη γλσζηνπνηήζεηο κε βάζεη ηα 

επηκέξνπο Γ.Π.Υ.Α.. 

 

5.1. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ελεξγεηηθνύ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο 

 

5.1.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

 

  Η Δηαηξεία 

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Γήπεδα – Οηθφπεδα - - 

Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 43.226 73.819 

Μεραλήκαηα 29.812 38.221 

Μεηαθνξηθά κέζα 1.406 1.791 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 68.832 118.142 

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε - - 

ΤΝΟΛΟ 143.277 231.973 

 

 

Αμία θηήζεο Κηίξηα  Μεραλήκαηα 
Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 1.295.532 156.016 70.253 2.184.801 3.706.602 

Πξνζζήθεο 4.700 3.681   90.387 98.768 

Αλαπξνζαξκνγή         - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο         - 

Μεηψζεηο     (1.919) (60.908) (62.828) 

Μεηαθνξέο - - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 1.300.232 159.697 68.334 2.214.279 3.742.542 

Πξνζζήθεο 8.335   - 9.560 17.895 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - 

Μεηψζεηο - - - - - 

Μεηαθνξέο - - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.308.567 159.697 68.334 2.223.839 3.760.437 

            

Απνζβέζεηο Κηίξηα Μεραλήκαηα 
Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 1.180.144 107.500 67.975 2.023.532 3.379.150 

Πξνζζήθεο 46.269 13.977 488 132.663 193.396 

Αλαπξνζαξκνγή         - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο         - 

Μεηψζεηο     (1.919) (60.058) (61.977) 

Μεηαθνξέο - - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 1.226.413 121.476 66.543 2.096.137 3.510.569 

Πξνζζήθεο 38.927 8.408 385 58.870 106.591 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - 

Μεηψζεηο - - - - - 

Μεηαθνξέο - - - - - 
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Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.265.340 129.885 66.928 2.155.007 3.617.160 

 
          

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 115.387 48.516 2.279 161.269 327.451 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 73.819 38.221 1.791 118.142 231.973 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 43.226 29.812 1.406 68.832 143.277 

 

 

5.1.2. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

  Η Δηαηξεία 

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 31/12/2010 31/12/2009 

Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα 16 16 

Λνηπά άπια ζηνηρεία 13.463 - 

ΤΝΟΛΟ 13.479 16 

 

 

Αμία θηήζεο Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Λνηπά άπια ζηνηρεία ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 1.380.955 - 1.380.955 

Πξνζζήθεο 13.627 - 13.627 

Μεηψζεηο (24.254) - (24.254) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 1.370.328 - 1.370.328 

Πξνζζήθεο 
 

13.590 13.590 

Μεηψζεηο 
  

- 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.370.328 13.590 1.383.918 

    Απνζβέζεηο Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Λνηπά άπια ζηνηρεία ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 1.380.939   1.380.939 

Πξνζζήθεο 13.627 - 13.627 

Μεηψζεηο (24.253) - 0 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 1.370.312 - 1.394.565 

Πξνζζήθεο 
 

127 127 

Μεηψζεηο     0 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.370.312 127 1.394.692 

    Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 16 - 16 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 16 - 16 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 16 13.463 13.479 

 

 

5.1.3. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

 

  Η Δηαηξεία 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 12.399 - 

ΤΝΟΛΟ 12.399 0 

 

 

Η εηαηξεία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ιφγσ ησλ πξφζθαησλ αιιαγψλ ζην λνκηθφ πιαίζην (Ν.3842, αξ. 12) 

ππφθεηηαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο θνξνιφγεζεο, νπφηε ππνινγίζηεθαλ αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ. 
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5.1.4. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αθνξνχλ ζε δνζκέλεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ, Γ.Δ.Η., ελνηθίαζεο 

απηνθηλήησλ θαζψο θαη ζε πξνθαηαβνιέο ζε εξγνιάβνπο έλαληη εθηέιεζεο έξγσλ.  

 

 

  Η Δηαηξεία 

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 264.299 263.606 

Μαθξνπξφζεζκν ηκήκα πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο 4.484.966 4.801.810 

ΤΝΟΛΟ 4.749.264 5.065.416 

 

 

 

5.1.5. Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 

 

Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζζνχλ κέζα ζηνπο επφκελνπο 

δψδεθα κήλεο, αλαιχνληαη δε σο εμήο: 

 

  Η Δηαηξεία 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Πειάηεο εζσηεξηθνχ 67.354 67.354 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο (ΟΔ) 46.761.313 139.571.417 

ΤΝΟΛΟ 46.828.667 139.638.771 

 

 

5.1.6. Λνηπέο Απαηηήζεηο 

 

  Η Δηαιπεία 

Λοιπέρ απαιηήζειρ 31/12/2010 31/12/2009 

Υξεκαηηθέο δηεπθνιύλζεηο πξνζσπηθνύ 1.499 2.250 

Διιεληθό Γεκόζην  114.749 43.775 

Λνηπνί ρξεώζηεο δηάθνξνη ζε € 960 2.907 

Λνηπνί ρξεώζηεο επίδηθνη 17.817 17.817 

Πξνζσπηθό - Λνγαξηαζκνί πξνο απόδνζε  10 13.836 

Πάγηεο πξνθαηαβνιέο  395 748 

Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 46.337 113.720 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα - 92 

Απαηηήζεηο από πηζηνπνηεζέληα θαη κε ηηκνινγεζέληα 

θαηά ηελ 31.12.2010 έξγα 34.799.531 32.777.013 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 1.759.540 6.405.907 

Βξαρππξόζεζκν ηκήκα πξνθαηαβνιώλ ζε εξγνιάβνπο 2.414.981 2.585.590 

ΤΝΟΛΟ 39.155.820 41.963.655 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πηζηνπνηεζέληα θαη κε ηηκνινγεζέληα έξγα αθνξά ζε ηκήκα έξγσλ ην νπνίν έρεη 

πηζηνπνηεζεί θαη δελ έρεη ηηκνινγεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεσο. Ιζφπνζε ππνρξέσζε πεξηιακβάλεηαη 

θαη ζηηο «Λνηπέο Τπνρξεψζεηο». Με ηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, έρνπλ 

πξνζαπμεζεί ν «Κχθινο Δξγαζηψλ» θαη ην «Κφζηνο Πσιήζεσλ» αληίζηνηρα. Οη απαηηήζεηο απηέο, έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ παξαθάησ πηζηνπνηήζεσλ: 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΡΓΟΤ – ΓΑΠΑΝΗ 31/12/2010 31/12/2009 

Πξνκήζεηεο   -  

Καηαζθεπέο 194.999  22.938.984 

Μειέηεο 5.596  2.881.376 

Ο.Κ.Ω. 53.633    

Απαιινηξηώζεηο 34.545.302  6.956.653 

ύλνιν 34.799.531 32.777.013 

 

 

 

5.1.7. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Η Δηαιπεία 

 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 31/12/2010 31/12/2009 

Σακείν 23.252 17.402 

Καηαζέζεηο όςεσο ζε € 25.741.591 16.742.945 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 23.918.290 2.689.604 

ΤΝΟΛΟ 49.683.132 19.449.950 

 

 

 

5.2. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Καηάζηαζεο 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

 

5.2.1. Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, δηαηξείηαη ζε 10.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ησλ 30,00 επξψ ε 

θάζε κία.  

 

  Η Δηαιπεία 

 Μεηοσικό κεθάλαιο 31/12/2010 31/12/2009 

Καηαβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην θνηλώλ κεηνρώλ 300.000 300.000 

ΤΝΟΛΟ 300.000 300.000 

 

 

 

5.2.2. Απνζεκαηηθά 

 

Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαη ζε, 

 

  Η Δηαιπεία 

Αποθεμαηικά 31/12/2010 31/12/2009 

Απνζεκαηηθά 4.444.237 4.444.237 

ΤΝΟΛΟ 4.444.237 4.444.237 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ – κε 

ηελ θαη΄ έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ησλ εηήζησλ θεξδψλ – είλαη ππνρξεσηηθή, κέρξηο φηνπ 

ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ λα θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

δηαλέκεηαη κφλν θαηά ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζζεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο. 
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Σα απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο νη νπνίεο είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ 

ζην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξν 

δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. Η θνξνινγηθή ππνρξέσζε, πνπ ζα επηβιεζεί θαηά ηε δηαλνκή ησλ 

απνζεκαηηθψλ απηψλ, ζα αλαγλσξηζζεί θαηά ην ρξφλν ιήςεσο ηεο απφθαζεο πεξί δηαλνκήο θαη ζε 

ζρέζε κε ην πνζφ ηεο δηαλνκήο.  

 

πλνπηηθά, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ απνζεκαηηθψλ έρνπλ σο θάησζη, 

Σακηικό Αποθεμαηικό Ν 2190/1920   Άξζ.44 

Διδικό Αποθεμαηικό ΦΔΚ 1213-22.06.2009   Άξζ.9 

Έκηακηο Αποθεμαηικό Τπνι. θεξδψλ εηο λένλ 2002-2008 

Αθοπολ. Αποθεμ. Διδ. Γιαηάξ. Νόμυν Ν 2238/94   Αξζ.54 

 

 

 

5.2.3. Κέξδε εηο λένλ 

 

Σν ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν, αθνξά ζε αδηαλέκεηα θέξδε, πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

 

  Η Δηαηξεία 

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 31/12/2010 31/12/2009 
Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεσο εηο 
λέν 31.017.836 28.612.826 

ΤΝΟΛΟ 31.017.836 28.612.826 

 

 

5.3. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ παζεηηθνύ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο 

 

 

5.3.1. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζε  πξνζαξκνγή ησλ εζφδσλ απφ ηελ ηηκνιφγεζε 

αγνξψλ παγίσλ πξνο ηνλ ΟΔ. Σα πνζά απηά ζα κεηαθεξζνχλ ζηα έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ  θαη’  

αλαινγία ηεο δαπάλεο ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ.  

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζχκβαζε ε Δηαηξεία ιακβάλεη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία πξνκήζεηα (έζνδν) 

10% επί ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αγνξψλ παγίσλ. Πξνθεηκέλνπ 

γηα ηνλ νξζφ ζπζρεηηζκφ εζφδνπ – εμφδνπ ζρεκαηίδεηαη εηδηθφ απνζεκαηηθφ θαη απνζβέλεηαη θαη΄ 

αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ, ελψ δηαρσξίδεηαη ζε καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν κέξνο.  

 

  Η Δηαηξεία 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Απνζεκαηηθφ εηζπξάμεσλ απφ ΟΔ - Μάθξν κέξνο 76.983 148.839 

ΤΝΟΛΟ 76.983 148.839 

 

 

5.3.2. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 

ππεξεζία 

 

Η πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε.  

Οη θχξηεο παξαδνρέο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο έρνπλ σο θάησζη, 

 

Γεκνγξαθηθέο παξαδνρέο 
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1. Πίλαθαο Θλεζηκόηεηαο Ο Διιεληθφο Πίλαθαο Θλεζηκφηεηαο 1990 γηα 
άλδξεο θαη γπλαίθεο (Τπ. Απ. Κ3-3974/99).     

2. Κηλεηηθόηεηα Πξνζσπηθνύ 
Δηαηξεία  

Οηθεηνζειήο 
απνρώξεζε 

Απόιπζε 

  ΔΡΓΟΔ ΑΔ 0% 0,00% 

3. Ηιηθία θαλνληθήο 
ζπληαμηνδόηεζεο Αλδξεο θαη Γπλαίθεο : 65 εηψλ     

4. Ηιηθία θαλνληθήο 
ζπληαμηνδόηεζεο γηα ηα Βαξέα θαη 
Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα 

Μείσζε θαηά 5 έηε ηεο θαλνληθήο ειηθίαο 
ζπληαμηνδφηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 
Ν.3863/15.07.2010     

    

     
 

   Οηθνλνκηθέο παξαδνρέο 
 

   1. Πιεζσξηζκόο 2,50% 

  3. Μέζε εηήζηα καθξνρξόληα αύμεζε 
κηζζνινγίνπ πνπ ιακβάλεηαη ππόςε 
γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Ν.2112 
ζύκθσλα κε ηελ πξνεγνύκελε 
αλαινγηζηηθή κειέηε 

2,50% 

  4. Πξνεμνθιεηηθό Δπηηόθην (βι. 
ζρεηηθή παξαηήξεζε  ) 

4,25% 

  5. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ 
απνδεκίσζε ηνπ Ν.2112/20 βάζεη 
ησλ IAS. 19 θαηά ηελ εκεξνκελία 
απνηίκεζεο. Μεδέλ 

  

    Λνηπέο παξαδνρέο 
 

   1. Ύςνο απνδεκίσζεο χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο εθηηκήζεθε ε 

εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 
2112/20 ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ην αλψηαην φξην 
ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ζηνπο κηζζσηνχο έηζη 

φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην II ηεο 
αλαινγηζηηθήο Μειέηεο. 

  2. Πίλαθαο ππεξεζίαο: EVK 2000 

  3. Ύςνο θαηαβαιιόκελσλ 
απνδεκηώζεσλ θαηά ηελ νηθνλνκηθή 
ρξήζε ηνπ 2010.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο έδσζαλ ηα αξκφδηα 

ζηειέρε ηεο εηαηξείαο 

  4. Δθηίκεζε παξνρήο πξνεξρόκελε 
από πξόγξακκα εζεινύζηαο εμόδνπ 
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ 
ππήξμε ελεκέξσζε γηα χπαξμε ζρεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ εηαηξεία. 

  5. Οκαδηθό πξόγξακκα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ / Λνηπέο 
παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό (σο π.ρ. 
stock options) 

Η παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε απζηεξά θαη κφλν 
γηα ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν2112/1920 

  6. Μεζνδνινγία Αλαγλώξηζεο 
αλαινγηζηηθώλ (θεξδώλ)/ δεκηώλ 

Απφζβεζε ησλ Αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ)/δεκηψλ 
βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ παξαγξάθσλ 92-93 
ησλ IAS 19 ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο 

εξρφκελεο πεξηφδνπ 

  7. Γεληθή αξρή ππνινγηζκνύ ησλ 
αλαινγηζηηθώλ κεγεζώλ 

Γερζήθακε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 
πιαίζην ησλ ΓΛΠ (βι. ΓΛΠ 1. § 23) 

  8. Αλαινγηζηηθή κέζνδνο 
απνηίκεζεο 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο Πξνβεβιεκέλεο 
Πηζηνχκελεο Μνλάδνο (Projected Unit Credit 

Method) (βι. ΓΛΠ 19) 

   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2010 

ειίδα 41 απφ 52 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2010 & 31.12.2009 αληίζηνηρα. 

 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ 
πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 
ππεξεζία 

Η Δηαηξεία 

31/12/2010 31/12/2009 

Πξνβιέςεηο βάζεη αλαινγηζηηθήο 
κειέηεο 2.351.194 3.068.618 

ΤΝΟΛΟ 2.351.194 3.068.618 

 

 

5.3.3. Λνηπέο πξνβιέςεηο 

 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο, πνζνχ 892.013 επξψ, αθνξνχλ ζε πξνβιέςεηο πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί ζε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο  ζήκεξα έρνπλ θαηαζηεί επίδηθεο. 

 

 

5.3.4. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζζνχλ κέζα ζηνπο επφκελνπο 

δψδεθα κήλεο, αλαιχνληαη δε σο εμήο: 

 

 

  Η Δηαηξεία 

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 26.201.659 109.017.783 

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 74.232 40.115 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 24.522.165 22.146.360 

Πξνκεζεπηέο - παξαθξαηεκέλεο εγγπήζεηο 684.936 579.621 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 10.434.696 62.953 

ΤΝΟΛΟ 61.917.688 131.846.833 

 

 

 

5.3.5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Οη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζζνχλ κέζα ζηνπο επφκελνπο 

δψδεθα κήλεο, αλαιχνληαη δε σο εμήο: 

  Η Δηαηξεία 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Πηζησηηθά ππφινηπα ινγαξηαζκψλ πξνθαηαβνιψλ 548 31.647 

Πηζησηηθά ππφινηπα κεηαβαηηθψλ ελεξγεηηθνχ 335.542 85.752 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 2.237.908 1.780.407 

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 55.614 52.705 

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 464.195 749.964 

Φφξνη - Σέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 224.564 525.899 

Φφξνη - Σέιε ακνηβψλ ηξίησλ 7.798 11.215 

Λνγαξηαζκφο εθθαζαξίζεσο θφξσλ - ηειψλ εηήζηαο δειψζεσο θφξνπ 
εηζνδήκαηνο 868.589 169.445 

Λνηπνί θφξνη  - ηέιε 140.756 19.234 

Τπνρξεψζεηο πξνο Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 215.288 426.199 

Τπνρξεψζεηο πξνο Λνηπά Δπηθνπξηθά ηακεία 1.390 1.686 

Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο θαζπζηεξνχκελεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ  154.564 322.100 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 47   

Τπνρξεψζεηο απφ πηζηνπνηεζέληα θαη κε ηηκνινγεζέληα θαηά ηελ 
31.12. έξγα 34.799.531 32.777.013 

Βξάρπ κέξνο απνζεκαηηθνχ εηζπξάμεσλ ΟΔ 79.773 83.149 

ΤΝΟΛΟ 39.586.107 37.036.414 



                                                                 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2010 

ειίδα 42 απφ 52 

 

5.4. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ θαηάζηαζεο πλνιηθώλ εζόδσλ 

 

5.4.1. Κύθινο Δξγαζηώλ 

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Η Δηαηξεία 

Κύθινο Δξγαζηώλ 31/12/2010 31/12/2009 

Έζνδα απφ πηζηνπνηήζεηο έξγσλ 348.941.063 559.759.151 

Έζνδα απφ ηηκνιφγεζε δαπαλψλ ζηνλ ΟΔ 19.087.469 24.864.530 

Πξνκήζεηα απφ ηηκνιφγεζε δαπαλψλ ζηνλ ΟΔ 1.908.747 2.486.453 

Έζνδα απφ ηηκνιφγεζε κηζζνδνζίαο απνζπαζζέλησλ ζηνλ ΟΔ 363.830 438.911 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 512 8.288 

ΤΝΟΛΟ 370.301.621 587.557.334 

 

 

5.4.2. Μεξηζκόο Γαπαλώλ 

Αλαιπηηθά ν κεξηζκφο ησλ δαπαλψλ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή ηεο Δηαηξείαο θαη αθνξά 

ηελ παξαγσγή (θφζηνο πσιεζέλησλ), ηελ Γηνίθεζε (Έμνδα Γηνίθεζεο) θαη Σξαπεδηθά έμνδα 

(Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα). 

 

01.01 - 31.12.2010         

Πεξηγξαθή ινγ/ζκσλ   Παξαγσγή  Γηνίθεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά 

     ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

9.583.878,94 5.482.885,17 
 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΡΙΣΩΝ 

 
906.048,18 832.172,84 

 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΩΝ 
 

1.041.615,79 652.657,57 
 ΦΟΡΟΙ – ΣΔΛΗ 

 
44.088,76 22.315,81 

 ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 
 

543.913,37 305.596,01 
 ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ ΔΞΟΓΑ 

   
42.533,81 

ΑΠΟΒΔΔΙ ΠΑΓΙΩΝ 
 

70.614,79 36.102,47 
 ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 

 
34.799.530,73 

  

     

     ύλνιν Δμόδσλ Οκάδαο 6 
 

46.989.690,56 7.331.729,87 42.533,81 

     

     ύλνιν αλάισζεο απνζεκάησλ 
 

314.066.299,37 0,00 0,00 

     ύλνιν θόζηνπο ιεηηνπξγηώλ 
 

361.055.989,93 7.331.729,87 42.533,81 

 

 

01.01 - 31.12.2009         

Πεξηγξαθή ινγ/ζκσλ   Παξαγσγή  Γηνίθεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά 

     ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

12.842.001,60 5.848.350,46 0,00 

ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΡΙΣΩΝ 
 

1.536.124,57 1.096.028,57 0,00 

ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΩΝ 
 

1.310.732,79 605.543,22 0,00 

ΦΟΡΟΙ – ΣΔΛΗ 
 

48.729,76 23.537,42 0,00 

ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 
 

1.217.735,63 575.689,45 0,00 

ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ ΔΞΟΓΑ 
 

0,00 0,00 86.573,25 

ΑΠΟΒΔΔΙ ΠΑΓΙΩΝ 
 

138.249,85 68.772,99 0,00 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 
 

32.777.013,47 0,00 0,00 
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ύλνιν Δμόδσλ Οκάδαο 6 
 

49.870.587,67 8.217.922,11 86.573,25 

     

     ύλνιν αλάισζεο απνζεκάησλ 
 

527.090.615,53 0,00 0,00 

     ύλνιν θόζηνπο ιεηηνπξγηώλ 
 

576.961.203,20 8.217.922,11 86.573,25 

 

 

5.4.3. Κόζηνο πσιεζέλησλ 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ Κφζηνπο πσιεζέλησλ φπσο απηφ ζρεκαηίδεηαη αλαιπηηθά απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο 

εμφδσλ βιέπε αλσηέξσ αλαιπηηθφ πίλαθα ελ. «Μεξηζκφο Γαπαλψλ» 

 

 

5.4.4. Άιια έμνδα 

Σα άιια έμνδα ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Η Δηαηξεία 

Άιια έμνδα 31/12/2010 31/12/2009 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα  5.964 192 

Έθηαθηεο δεκίεο   851 

ΤΝΟΛΟ 5.964 1.043 

 

Σα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα ζπλίζηαληαη ζε θνξνινγηθά πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη δηάθνξα άιια 

έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα, ελψ νη έθηαθηεο δεκίεο αθνξνχλ δεκηέο απφ εθπνίεζε επίπισλ θαη ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

  

5.4.5. Έμνδα Γηνίθεζεο 

 

Σα έμνδα δηνηθήζεσο, αθνξνχλ ζε κέξνο ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο επηκεξίζζεθαλ ζηε 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ Δμφδσλ Γηνίθεζεο φπσο απηά ζρεκαηίδνληαη αλαιπηηθά απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο 

εμφδσλ βιέπε αλσηέξσ αλαιπηηθφ πίλαθα ελ. «Μεξηζκφο Γαπαλψλ» 

 

 

5.4.6. Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

 

Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο πεξηιακβάλνπλ,  

 

  Η Δηαηξεία 

Λνηπά Έζνδα 31/12/2010 31/12/2009 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 22.330 51.689 

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο 
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 717.424 2.255.328 

Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο επηδνηήζεηο   72.838 

ΤΝΟΛΟ 739.754 2.379.856 

 

 

Σα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ δεκνπξαηήζεηο ηεπρψλ θαζψο θαη έζνδα απφ 

θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ θαη ξεηξψλ. 
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5.4.7. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα πεξηιακβάλνπλ,  

 

  Η Δηαηξεία 
Υξεκαηννηθνλνκηθά 
Έζνδα 31/12/2010 31/12/2009 

Έζνδα ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ 591.834   

Λνηπνί πηζησηηθνί ηφθνη 701.444 719.415 

ΤΝΟΛΟ 1.293.278 719.415 

 

 

5.4.8. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο, αθνξνχλ ζε έμνδα πξνκεζεηψλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

θαζψο θαη ζε δηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ. 

 

  Η Δηαηξεία 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 31/12/2010 31/12/2009 

Λνηπά ζπλαθή κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο έμνδα 42.534 86.573 

ΤΝΟΛΟ 42.534 86.573 

 

 

5.4.9. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Η εηαηξεία έσο ηελ ρξήζε 2010, κε βάζε ην Ν.2229/31.8.1994, απαιιαζζφηαλ απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αθνξά ζην θφξν 

εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί επί ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ. 

Σν αλσηέξσ θαζεζηψο φκσο άιιαμε κε βάζε ηνλ Νφκν 3842/2010 θαη πιένλ ε Δηαηξεία θνξνινγείηαη 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο. 

 

  Η Δηαηξεία 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο  31/12/2010 31/12/2009 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηα απνηειέζκαηα -12.399   

Φφξνο εηζνδήκαηνο 868.589 169.445 

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη 
(έθηαθηε εηζθνξά) 128.921   

ΤΝΟΛΟ 985.111 169.445 

 

 

 

5.4.10. Κέξδε αλά κεηνρή 

Η εηαηξεία, ππνινγίδεη βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Σα βαζηθά 

θέξδε θαηά κεηνρή, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο     
        

2.913.323,90  
         

5.220.418,07  

Καηαλέκνληαη ζε :         

Μεηφρνπο εηαηξείαο     
        

2.913.323,90  
         

5.220.418,07  

          

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)     
                  

291,33  
                   

522,04  

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €)     
                  

102,05  
                     

50,83  

 

Γελ ζπληξέρεη ιφγνο ππνινγηζκνχ κεησκέλσλ θεξδψλ θαηά κεηνρή. 
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5.4.11. Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

 

ηε ρξήζε 2009 πξνηάζεθε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30εο  Ινπλίνπ 2010, ε δηαλνκή πνζνχ 

677.779,27 επξψ, κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 508.334,45 επξψ. Tν θεηηλφ 

κέξηζκα πνπ πξνηείλεηαη γηα δηαλνκή αληηζηνηρεί ζε πνζφ 1.889.067,72 επξψ (κεηά ηελ παξαθξάηεζε 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, αμίαο 1.020.498,40 επξψ).  

 

 

5.4.12. Αλακνξθώζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δεκνζηεπζείζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2009 δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο νθείινληαη: 

α) ζε επαλαππνινγηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ εγγξαθψλ κεηάβαζεο ρξήζεο 2009 ζην θνλδχιη ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θαη 

β) ινηπέο επαλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ. 

 

Οη πξναλαθεξζείζεο δηαθνξνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΛΟΓΩ ΓΙΟΡΘΩΗ ΛΑΘΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΔΩ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ 
 

 

Αλακνξθσκέλα 
31/12/2009 

Γεκνζηεπκέλα 
31/12/2009 

Γηαθνξέο 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ   
  ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   
  

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 
          

5.065.415,95  
          

5.230.893,69  
     

(165.477,74) 
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

        
5.297.404,30  

        
5.462.882,04  

  
(165.477,74) 

 
  

  
Λνηπέο απαηηήζεηο 

        
41.963.654,79  

        
42.061.782,59  

       
(98.127,80) 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 
   

201.052.376,32  
   

201.150.504,12  
     

(98.127,80) 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 
   

206.349.780,62  
   

206.613.386,16  
  

(263.605,54) 

 
  

  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ   
  

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 
        

28.612.826,23  
        

28.977.363,00  
     

(364.536,77) 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
      

33.357.062,97  
      

33.721.599,74  
  

(364.536,77) 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο    
  

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
             

148.839,21  
               

97.566,00  
         

51.273,21  

ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
        

4.109.470,69  
        

4.058.197,48  
       

51.273,21  

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο   
  

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
        

37.036.414,30  
        

36.986.756,18  
         

49.658,12  

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
   

168.883.246,96  
   

168.833.588,94  
       

49.658,02  
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

   
206.349.780,62  

   
206.613.386,16  

  
(263.605,54) 

    

    

 

Αλακνξθσκέλα 
31/12/2009 

Γεκνζηεπκέλα 
31/12/2009 

Γηαθνξέο 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ   
  

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 
      

587.557.333,54  
      

587.658.264,77  
     

(100.931,23) 

Μηθηό Κέξδνο 
      

10.596.130,34  
      

10.697.061,57  
  

(100.931,23) 

Κέξδε πξν θόξσλ 
        

5.389.862,89  
        

5.490.794,12  
  

(100.931,23) 

Καζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο  
        

5.220.418,07  
        

5.321.349,30  
  

(100.931,23) 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ 

 

 
 

 

 

 

Δκκεζε κεζνδνο 01.01-31.12.2010
Αλακνξθσκέλα 

01.01-31.12.2009

Γεκνζηεπκέλα 

01.01-31.12.2009
Γηαθνξέο

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Κέξδε πξν θφξσλ 3.898.435               5.389.863                    5.490.794               (100.931)                               

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 106.717                   207.023                       207.023                   -                                            

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ (717.424)                 (1.787.783)                  (2.255.328)              467.545                                

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -                               

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (1.293.278)              (719.415)                      -                               (719.415)                               

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 42.534                     86.573                         (632.842)                 719.415                                

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -                               -                                            

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 95.934.091             32.207.785                  31.799.142             408.643                                

Μείσζε / (αχμεζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (68.627.081)            (49.463.157)                (48.687.049)            (776.108)                               

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (42.534)                   (86.573)                        (86.573)                   -                                            

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (279.238)                 (261.170)                      (339.521)                 78.351                                  

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 

29.022.222           (14.426.855)             (14.504.355)         77.500                                

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ 

επελδχζεσλ

-                               -                                            

Αγνξέο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (31.485)                   (111.544)                      (112.395)                 851                                       

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ

-                               -                                            

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 1.293.278               719.415                       719.415                   -                                            

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα -                               -                                            

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β)

1.261.793             607.871                     607.020                851                                      

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -                               -                                   -                               -                                            

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα -                               -                                   -                               -                                            

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -                               -                                   -                               -                                            

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα)

-                               -                                   -                               -                                            

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (50.833)                   (78.351)                        -                               (78.351)                                 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ)

(50.833)                 (78.351)                     -                              (78.351)                              

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 

30.233.182           (13.897.335)             (13.897.334)         (0)                                         

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 19.449.950           33.347.285               33.347.285           -                                           

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 49.683.132           19.449.950               19.449.950           (0)                                         
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6. Λνηπέο Γλσζηνπνηήζεηο 

 

6.1. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ 

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (going-concern) θαη λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή 

απφδνζε ζην κέηνρν ηηκνινγψληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ. 

 

6.2. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία αλαθέξνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα, 

 

Δπσλπκία Δηαηξίαο Οκίινπ ΟΔ ΑΔ 

ρέζε κε ηελ Δθδόηξηα Δλνπνηεκέλσλ 
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Μεηξηθή 

Υώξα έδξαο Διιάδα 

Δθδίδεη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο; Ναη 

Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 100,00% 

Σξόπνο ελνπνίεζεο ζηελ εθδόηξηα Οιηθή ελνπνίεζε 

 

Σα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο 

εμήο: 

 

(Πνζά ζε επξώ) 
  

31/12/2010 31/12/2009 

α) Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 
  

370.225.876,02  587.752.151,59  

β) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 
  

1.259.360,13  1.843.780,57  

γ) Απαηηήζεηο 
  

46.761.312,99  139.571.417,11  

δ) Τπνρξεψζεηο 
  

26.740.346,88  21.982.088,21  

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 
 

131.641,49  112.099,79  

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 
δηνίθεζεο   

0,00  0,00  

δ) Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 
ηεο δηνίθεζεο   

0,00  0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2010 

ειίδα 48 απφ 52 

Αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία, ινηπέο 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΔ θαη κε κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ σο θάησζη, 

 

ΔΡΓΑ ΟΔ Α.Δ.   ΟΔ Α.Δ.   ΔΓΙΤ Α.Δ. 

  ΔΥΔΙ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΟ: 
  

  

ΑΠΑΙΣΗΔΙ 
ΟΔ - Λνγ/ζκνο Πξνκήζεηαο 28.154.856,65     

ΟΔ - Λνγ/ζκνο Σηκνιφγεζεο Γαπαλψλ 18.606.456,34     

  
 

46.761.312,99 
 

  

  
   

  

  ΔΥΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΗ Δ: 
  

  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

ΟΔ - Σηκνινγήζεηο Πξνζσπηθνχ 13.609.122,59     

ΟΔ - Σηκνινγήζεηο Γηαθφξσλ Γαπαλψλ 19.382,43     

ΟΔ - Απνζβέζεηο Πξνθαηαβνιψλ 10.727.932,00     

ΟΔ - Μεξίζκαηα πιεξσηέα 2.237.701,70     

ΔΓΙΤ ΑΔ     146.208,16 

  
 

26.594.138,72 
 

146.208,16 

  
   

  

  ΔΥΔΙ ΔΟΓΑ ΑΠΟ: 
  

  

ΔΟΓΑ 

Πηζηνπνηήζεηο έξγσλ -314.066.299,37     

Παξνρή ππεξεζηψλ ζε ΟΔ (Γαπάλεο, Πξνκήζεηα, 

Πξνζσπηθφ) 
-21.360.045,92     

Πηζηνπνηεκέλα θαη κε ηηκνινγεκέλα έξγα  -34.799.530,73     

  
 

-370.225.876,02 
 

0,00 

  
   

  

  ΔΥΔΙ ΔΞΟΓΑ Δ: 

  
  

ΔΞΟΓΑ 

Ακνηβέο πλεδξηάζεσλ Μειψλ Γ 14.670,83     

Ακνηβέο Πξνέδξνπ Γ 23.332,10     

Ακνηβέο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 93.638,56     

Ακνηβέο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ ΟΔ 1.259.360,13     

    1.391.001,62   0,00 

 

 

6.3. Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

α) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη (ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ ελαγόκελνπ θαη ηνπ ελάγνληνο) ζε δηάθνξεο δηθαζηηθέο 

ππνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο επηδηαηηεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ Γηνίθεζε θαζώο 

θαη νη λνκηθνί ζύκβνπινη ηεο εηαηξείαο εθηηκνύλ όηη όιεο νη εθθξεκείο ππνζέζεηο αλακέλεηαη λα 

δηεπζεηεζνύλ ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο επί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο ή 

επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

β) Γεζκεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ηεο Δηαηξείαο σο κηζζσηή. 

Ζ εηαηξεία κηζζώλεη δηάθνξα γξαθεία θαη απνζήθεο κε ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο. Οη κηζζώζεηο έρνπλ 

δηάθνξνπο όξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηώκαηα αλαλέσζεο. Ζ δαπάλε κηζζώζεσλ πνπ 

θαηαρσξήζεθε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ ρξήζε 2010 αλήιζε ζε 

1.251.913,04 επξώ θαη θαηά ηε ρξήζε 2009 αλήιζε ζε 1.319.227,80 επξώ. 

γ) Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο  

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πνπ έρνπλ εθδνζεί ππέξ ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη θαηά ρξήζε σο εμήο: 

 

 31/12/2010 
 

31/12/2009 
    

Καιήο Δθηέιεζεο 547.134.758  567.718.920 

Πξνθαηαβνιήο  13.018.294  25.857.745 

Γεθάησλ  70.443.478  74.586.939 

Δμαζθάιηζε Τπνρξεψζεσλ 1.674.000  2.404.000 

ΤΝΟΛΟ 632.270.531 
 

670.567.604 
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Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πνπ έρεη εθδώζεη ε εηαηξεία ππέξ ηξίησλ, γηα εθηέιεζε απαιινηξηώζεσλ 

αλέξρνληαη ζε 

 

 31/12/2010 
 

31/12/2009 
    

Δμαζθάιηζε Τπνρξεψζεσλ 1.674.000  2.404.000 

ΤΝΟΛΟ 1.674.000 
 

2.404.000 

 

 

6.4. Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά ρξήζεηο 

ηελ ηξέρνπζα ρξήζε νινθιεξψζεθε έιεγρνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ινηπψλ θνξνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη έιεγρνο ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ απφ ην Γηαπεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Κέληξν Αζελψλ γηα 

ηηο ρξήζεηο 2004 έσο θαη 2009. Απφ ηνλ έιεγρν δελ πξνέθπςαλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπο παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο. Ωζηφζν, πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηνλ έιεγρν ηνπ 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο χςνπο € 26 ρηι. πεξίπνπ, ζηηο νπνίεο αλαινγνχλ € 24 ρηι. πεξίπνπ 

πξνζαπμήζεηο. 

Ο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2000 – 2003 αθνξνχζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πάζεο θχζεσο εθθξεκψλ 

θνξνινγηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ (εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., ηέιε ραξηνζήκνπ, Φ.Μ.Τ., θ.ι.π.). Δλψ ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ θξίζεθαλ νξηζηηθά, εηιηθξηλή θαη αθξηβή, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο 

θαηαιφγηζε ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο δηαθνξέο θφξνπ σο εμήο: 

 

Γηαθνξέο Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ  Πνζά ζε Δπξώ 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο ακνηβψλ Μειψλ Γ..  25.220,97 

Πξνζαπμήζεηο Φφξνπ ακνηβψλ κειψλ Γ.. 41.805,19 

Πξνζαπμήζεηο Φ.Π.Α. 334.714,00 

Πξφζηηκα Κ.Β.. 3.520,00 

ύλνιν  405.260,16 

 

Γηα ην αλσηέξσ πνζφ αζθήζεθε πξνζθπγή θαηά ησλ θχιισλ ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ζχκθσλα 

κε ηελ άπνςε ηεο Ννκηθήο Γηεχζπλζεο ηεο εηαηξείαο καο, γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλσηέξσ πνζνχ 

ε εηαηξεία καο ζα δηθαησζεί θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ δηελεξγήζεθε  ζρεηηθή πξφβιεςε. 

Όζνλ αθνξά ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο, ε έθβαζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έγηλε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

6.5. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο 

Σν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ, δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ρακειή. Η 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ. 

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδχλνπ επηηνθίνπ  

Η Δηαηξεία νπζηαζηηθά δελ αληηκεησπίδεη θίλδπλν επηηνθίνπ θαζψο δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 

Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  

H έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 
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ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Κνλδύιηα Ιζνινγηζκνύ 31.12.2010 31.12.2009 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 46.828.667,20 139.638.771,32 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 39.155.819,95 41.963.654,79 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδχλακα 49.683.132,38 19.449.950,21 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 4.749.264,13 5.065.415,95 

 
140.416.883,66 206.117.792,27 

 

6.6. Γεγνλόηα κεηά ηελ Ηκεξνκελία αλαθνξάο 

Πέξαλ ησλ ήδε κλεκνλεπζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο 

γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. &  

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. Ο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

 

 

   

Ισάλλεο Κ. Πεηξφπνπινο  Γεψξγηνο Κ. Μαηζφπνπινο  Παλαγηψηεο Ι. Παλάγνο 

Α.Γ.Σ. Μ 380544  Α.Γ.Σ. ΑΑ 050390 Α.Γ.Σ. ΑΔ 155254 

Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. 0011587 Α’ Σάμεο 
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7. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο 

 

 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία: Πεηξόπνπινο Ησάλλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πξόεδξνο Γ..& Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινοΓηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ: Μαηζόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αληηπξόεδξνο

Πνιίηεο Γεκήηξηνο ηνπ Ησάλλε Μέινο Γ..

13/05/2011 Κηνπηζνύθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι Μέινο Γ..

Νόκηκνη Διεγθηέο Βέξξα Αλαζηαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μέινο Γ..

Διεγθηηθή Δηαηξία: «GRANT THORNTON Α.Δ.» (AM ΟΔΛ 127) Γθελάθνο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ Μέινο Γ..

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ Με ζύµθσλε γλώµε Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ Μέινο Γ..

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 143.276,95          231.972,63           

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.478,81            15,72                              3.898.435,19       5.389.862,89 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.761.663,14       5.065.415,95        

Απαηηήζεηο από πειάηεο 46.828.667,20     139.638.771,32                 106.717,26          207.022,84 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 88.838.952,33     61.413.605,00                 (717.424,00)     (1.787.783,00)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 140.586.038,43   206.349.780,62                               -                           -   

                           -                           -   

ΠΑΘΗΣΙΚΟ                            -                           -   

Κεθάλαιο και αποθεμαηικά                            -                           -   

Μεηνρηθό θεθάιαην 300.000,00          300.000,00                   (1.293.278,08)        (719.414,97)

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο ζέζεο 35.462.052,42     33.057.062,97                     42.533,81            86.573,25 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ) 35.762.052,42     33.357.062,97      

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.320.190,16       4.109.470,69                                -   

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 101.503.795,85   168.883.246,96            95.934.110,78     32.207.785,00 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 104.823.986,01   172.992.717,65          (68.627.101,11)   (49.463.157,44)

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 140.586.038,43   206.349.780,62    

             (42.533,81)          (86.573,25)

           (279.237,83)        (261.170,08)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009         29.022.222,21   (14.426.854,76)

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2010 θαη 01.01.2009 αληίζηνηρα) 33.357.062,97     29.183.760,66      

Κέξδε / (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 2.913.323,90       5.220.418,07                     (31.484,67)        (111.544,09)

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα (508.334,45)         (783.510,22)                                  -   

Δπίδξαζε ζηελ Καζαξή ζέζε από δηόξζσζε ιάζνπο (ΓΛΠ 8) (263.605,54)                    1.293.278,08          719.414,97 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2010 θαη 31.12.2009 αληίζηνηρα) 35.762.052,42 33.357.062,97                         -   

          1.261.793,41          607.870,88 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009                            -                           -   

Κύθινο εξγαζηώλ     370.301.620,72      587.557.333,54                            -                           -   

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)         9.245.630,79        10.596.130,34                            -                           -   

        2.647.690,92          4.757.021,17                            -                           -   

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ         3.898.435,19          5.389.862,89              (50.833,45)          (78.351,02)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο         2.913.323,90          5.220.418,07 

Καηαλέκνληαη ζε :              (50.833,45)          (78.351,02)

Μεηόρνπο εηαηξείαο 2.913.323,90       5.220.418,07                30.233.182,17   (13.897.334,90)

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)                   291,33                    522,04         19.449.950,21     33.347.284,69 

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €)                   102,05                      50,83         49.683.132,38     19.449.949,79 

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ

        2.754.408,18          4.964.044,01 

(Ποζά ζε εςπώ) 31/12/2010 31/12/2009

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 370.225.876,02 587.752.151,59

β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 1.259.360,13 1.843.780,57

γ) Απαηηήζεηο 46.761.312,99 139.571.417,11

δ) Τπνρξεώζεηο 26.740.346,88 21.982.088,21

131.641,49 112.099,79

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 0,00 0,00

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 0,00 0,00

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο Γ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΟ

Α.Γ.Σ:  Μ 380544 Α.Γ.Σ:  ΑΑ 050390 Απ.Αδείαρ 11587- Α΄ Σάξηρ

Α.Γ.Σ:  ΑΔ 155254

w w w .ergose.gr

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΡΓΑ ΟΔ Α.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε 

νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επ ηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο w w w .ergose.gr, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή .

ΤΝΘΔΗ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Ννκαξρία Αζελώλ

Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Ζκ/λία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ησλ εηήζησλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ:

Νηδαλάηνο Γεκήηξηνο (ΑΜ ΟΔΛ 11521)

Γειεγηάλλεο Γηώξγνο (ΑΜ ΟΔΛ 15791)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ

Δκκεζε κέζνδνο - Πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ

Πλέον / μείον πποζαπμογέρ για:

Απνζβέζεηο

Πξνβιέςεηο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

Απνκεηώζεηο απαηηήζεσλ

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Κέξδε απν πώιεζε παγίσλ

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα.

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

Μείον:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

Δμνθιήζεηο δαλείσλ.

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ.

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ  πάγησλ ζηνηρείσλ

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ  πάγησλ ζηνηρείσλ

Σόθνη εηζπξαρζέληεο.

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα .

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ.

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα.

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)

Καθαπή αύξηζη/(μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζηρ 

ΔΡΓΑ ΟΔ    Α.Δ. 
ΑΡ.Μ.Α.Δ.35717/01/Β/96/222

ΔΓΡΑ : Καπόλος 27 - ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ.104 37 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010)

(δημοζιεςόμενα βάζει ηος ν.2190/1920, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα Γ.Λ.Π.)

12. Σα πνζά ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα 

κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

1. Γελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη εθηηκήζεηο

Αθήνα 13 Μαιος 2011

ΠΡΟΘΔΣΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

4. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε νινθιεξώζεθε έιεγρνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ινηπώλ θνξνινγηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη έιεγρνο ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ από ην Γηαπεξηθεξεηαθό Διεγθηηθό Κέληξν Αζελώλ γηα ηηο ρξήζεηο 2004 έσο θαη 2009. Από ηνλ έιεγρν δελ 

πξνέθπςαλ δηαθνξέο όζνλ αθνξά ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ηνπο παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο. Ωζηόζν, πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηνλ έιεγρν ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ύςνπο € 26 ρηι. πεξίπνπ, ζηηο νπνίεο αλαινγνύλ € 24 ρηι. πεξίπνπ πξνζαπμήζεηο. 

11. Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ.

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

8. Ωο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ζπγρώλεπζεο ηεο ΔΡΓΟΔ κε ηελ ΓΑΗΑΟΔ, δηα ηεο απνξξόθεζεο ηεο δεύηεξεο από ηελ πξώηε εηαηξεία, απηέο δηεθόπεζαλ νξηζηηθά, δεδνκέλνπ όηη, κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ 3891/2010 (ΦΔΚ 188 Α' ), κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ αλσηέξσ εηαηξεηώλ, όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Νόκνπ 3710/2008 (ΦΔΚ216 Α'), όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 43 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε β', θαζίζηαηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ 

ν ζθνπόο ηεο ζπγρώλεπζεο

9. ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο επ ηρείξεζεο.

10. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ θαηαρσξήζεθε θάπνην πνζό απ ' επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.

2. Γελ ππάξρνπλ επ ίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επ ίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.

3. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 331 άηνκα έλαληη 353 ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.

5.  Ζ Δηαηξεία ζηε ρξήζε 2010 πξνρώξεζε ζε αλακόξθσζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ιόγσ δηόξζσζεο ιάζνπο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν (ΓΛΠ) 8. Ζ δηόξζσζε ιάζνπο αθνξά ηνλ 

επαλαππνινγηζκό ηεο επ ίδξαζεο ησλ εγγξαθώλ κεηάβαζεο ρξήζεο 2009 ζην θνλδύιη ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ θαη ινηπέο επαλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ.

Λνηπέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε Υ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010.

6. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΟΔ Α.Δ ( ΔΛΛΑΓΑ, πνζνζηό ζπκκεηνρήο κεηξηθήο 100%) κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.

7. Πνζό πξόβιεςεο πνπ αθνξά επ ίδηθεο ππνζέζεηο ηελ 31-12-2009 αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 892.013,48 Δπξώ.



                                                                 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2010 

ειίδα 52 απφ 52 

8. Γηαζεζηκόηεηα Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζην δηαδίθηπν 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο 

www.ergose.gr. 

 

http://www.ergose.gr/

