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Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουµε την Έκθεση ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση (1.1.2007-31.12.2007). 
Η απόκτηση πλειοψηφικού µετοχικού πακέτου της Εταιρείας τον Ιούνιο του 2007 από την J&P-AΒΑΞ ΑΕ, έναν 
από τους ισχυρότερους ελληνικούς κατασκευαστικούς οµίλους, αποτέλεσε το καθοριστικό γεγονός για την 
πορεία και την εξέλιξή της και συγκεκριµένα : 
Στις 12/6/2007 οι κύριοι µέτοχοι της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ µεταβίβασαν µετοχές τους συνολικού ποσοστού 50,6% 
στον νέο µέτοχο J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Κατά το χρονικό διάστηµα 31.7.2007 έως 10.9.2007 πραγµατοποιήθηκε 
∆ηµόσια Πρόταση προς τους Μετόχους της Εταιρείας η οποία ήταν απόλυτα επιτυχής µε αποτέλεσµα στις 
10.9.2007 το συνολικό ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η J&P - AΒΑΞ ΑΕ να ανέλθει σε 
72,96% και σήµερα σε 80,54%. 
 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ανωτέρω εξαγοράς είναι: 
Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της σε λιµενικά,  περιβαλλοντολογικά και ενεργειακά έργα, 
όπου η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ έχει µακροχρόνια παρουσία και εµπειρία, ενδυναµώνει το χαρτοφυλάκιό της σε έργα 
παραχώρησης που αποτελούν ουσιαστική προτεραιότητα για την J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ. Παράλληλα, η συγκεκριµένη 
σύµπραξη αναµένεται να αποφέρει συνέργιες και οικονοµίες κλίµακας στην εκµετάλλευση των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και του ανθρώπινου δυναµικού των δύο εταιρειών, στο πλαίσιο του ανεκτέλεστου 
υπολοίπου τους ύψους περίπου 2,9 δισ. ευρώ. 
Μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου από την J&P- AΒΑΞ ΑΕ, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από την 
νέα ∆ιοίκηση και τα Στελέχη στην κατεύθυνση της εξυγίανσης της Εταιρείας. Η προσπάθεια αυτή δεν 
αποτυπώθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης καθώς αυτά επιβαρύνθηκαν καθοριστικά από µη 
επαναλαµβανόµενες δαπάνες όπως η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, επίδικων υποθέσεων, κλπ, οι οποίες 
στην αντιµετώπισή τους εκφράζουν την νέα ∆ιοίκηση και οι οποίες διαµόρφωσαν τα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας αρνητικά.  
Ωστόσο η αύξηση του κύκλου εργασιών καταδεικνύει ότι η Εταιρεία ευρίσκεται σε πορεία εξυγίανσης και 
ανάπτυξης. 
 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου ΑΘΗΝΑ και της Εταιρείας για τη χρήση του 2007 καθώς και οι 
προοπτικές για το 2008 µαζί µε τους δείκτες µέτρησης επιδόσεων αποτυπώνονται συνοπτικά στους παρακάτω 
πίνακες: 
 
-   Αποτελέσµατα σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας 
                                                                                                                  ποσά σε χιλ. € 

Εταιρικά Αποτελέσµατα Περιγραφή 
31.12.2007 31.12.2006 

Κύκλος Εργασιών 120.346 93.004 
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4.810 7.988 
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) -4.706 -165 
Κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ) - 6.201 679 
Κέρδη ανά Μετοχή (λεπτά / µετοχή) -12,6 1,5 
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- Αποτελέσµατα σε επίπεδο Οµίλου 
                                                                                                                       ποσά σε χιλ. € 

Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Περιγραφή 
31.12.2007 31.12.2006 

Κύκλος Εργασιών 180.144 150.002 
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7.632 11.817 
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) -3.515 1.252 
Κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ) -6.441 462 
Kέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας -6.611 340 
Κέρδη ανά Μετοχή (λεπτά / µετοχή) -13,5 0,7 

 
- Εργα υπό εκτέλεση 

 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό την 
31/12/2007 ανέρχεται στο ποσό των 439 εκ. €. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και ποσό 200 εκ. 
€ από συµβάσεις οι οποίες πρόκειται να υπογραφούν εντός του 2008 και έτσι το συνολικό ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 640 εκ. €. 
 
ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Τα κυριότερα έργα τα οποία εκτελεί στην Ελλάδα είναι : 
- ∆ηµόσιο  

 Επέκταση Αεροδιαδρόµου στο Αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»  Θεσσαλονίκης 
 Κατασκευή Τµήµατος ΠΑΘΕ στο Πέταλο Μαλλιακού 

 
- ∆ΕΗ  

 Ατµοηλεκτρικός Σταθµός στον Αθερινόλακκο Κρήτης,  
 Μονάδες ΙΙΙ & IV - Β΄Φάση 
 Αγωγοί Λινοπεραµάτων & Ρόδου  
 Φράγµα Αγ. Βαρβάρας 
 Πύργος Ψύξης ΑΗΣ Μεγαλόπολης  

 
- ∆ΕΠΑ   

 Αναβάθµιση Τερµατικού Σταθµού Φυσικού Αερίου στην Νήσο Ρεβυθούσα 
 

- Ο.Λ.Θ  
 Επέκταση 6ου προβλήτα Λιµένος Θεσσαλονίκης 

 
- ΕΥ∆ΑΠ  

 Λειτουργία και Συντήρηση Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας 
 
- ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ  

 ∆ιάφορες Εργολαβίες 
 

Το υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων των έργων που εκτελεί η Εταιρεία στην Ελλάδα στις 
31/12/2007 ανερχόταν σε 206 εκ. € περίπου. 
 
ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Οι χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρεία στο Εξωτερικό είναι: 
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− Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 
Τα κυριότερα έργα που εκτελεί στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα είναι: 

 Επέκταση Λιµανιού Khorr Fakkan, Φάση 1 & 2 
 Λιµάνι Fujairah 1&2 
 Επέκταση Λιµανιού Ras Al Khaimah 
 Λιµενικές Εργασίες στο Al Reem Island, Abu Dhabi 
 Κτίριο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Αεροδρόµιο Abu Dhabi 

 
− Ρουµανία 

Τα κυριότερα έργα που εκτελεί στη Ρουµανία είναι: 
 ∆ίκτυα Αποχέτευσης πόλης Βραΐλα 
 Αγωγός εκβολής λυµάτων πόλης Constanta 
 Ανακατασκευή σιδηροδροµικού σταθµού πόλης Constanta 
 Αποκατάσταση οδού DN 6 Craiova - Drobeta (σε Κοινοπραξία µε άλλη εταιρεία) 
 Βιολογικός Καθαρισµός Βουκουρεστίου (σε Κοινοπραξία µε άλλη εταιρεία) 

 
− Λιβύη 

Η Εταιρεία έχει αναλάβει την εκτέλεση θαλάσσιων εργασιών στο λιµάνι της ΣΙΡΤΕ στη Λιβύη. 
 
− Κύπρος 

Τα κυριότερα έργα που εκτελεί στην Κύπρο είναι: 
 Ανάπτυξη Μαρίνας Λεµεσού 
 Εκβάθυνση Λιµένα Λεµεσού 

 
Για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων, η Εταιρεία έχει ιδρύσει κατά τόπους υποκαταστήµατα στις χώρες 
που εκτελεί τα έργα. 
 
Το υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων των έργων που εκτελεί η Εταιρεία στο Εξωτερικό µέχρι τις 
31/12/2007 ανέρχεται σε 233 εκ. € περίπου. 

 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
 
 Η Εταιρεία συµµετέχει στην ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η οποία χρηµατοδότησε, µελέτησε, κατασκεύασε και 
λειτουργεί τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και κατά το 2008 προβλέπεται να αρχίσει η είσπραξη 
µερισµάτων από την παραπάνω δραστηριότητα. 

 Η Εταιρεία ως µέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ υπέγραψε σύµβαση µε το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο για την χρηµατοδότηση, µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου 
«ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙ∆Ι», του οποίου έχει ξεκινήσει η εκτέλεση. 

 Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ» υπέγραψε σύµβαση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο για 
την χρηµατοδότηση, µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου «ΠΑΘΕ: Κόρινθος - Πάτρα - 
Πύργος - Τσακώνα». 

 Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου “LEMESOS MARINA LIMITED” υπέγραψε σύµβαση µε το Κυπριακό 
∆ηµόσιο για την χρηµατοδότηση, µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου «ΜΑΡΙΝΑ 
ΛΕΜΕΣΟΥ» στην Κύπρο. 

 
Επίσης η ΑΘΗΝΑ συµµετέχει στις Εταιρείες Παραχώρησης για τα έργα ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ και ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΖΕΑΣ, και το Υπόγειο Πάρκιγκ του ΟΛΠ, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν και προβλέπεται να 
εισπραχθούν σύντοµα µερίσµατα από την εκµετάλλευσή τους. 
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- Τάσεις και προοπτικές για το 2008 
 

Από την εκτέλεση των παραπάνω έργων, προβλέπεται για το 2008 αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ τα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας πριν από τόκους, αποσβέσεις και φόρους (ΕΒΙΤDA) θα είναι βελτιωµένα σε 
σχέση µε το 2007.  
Σε αυτό θα βοηθήσουν :  

- οι οικονοµίες κλίµακας που θα επιτευχθούν από την εξαγορά της Εταιρείας από την J&P - AΒΑΞ 
ΑΕ,  

- η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού µετά τη σύναψη οµολογιακού δανεισµού επταετούς 
διάρκειας µε ευνοϊκούς όρους,  

- οι περικοπές οι οποίες έγιναν στα γενικά έξοδα της Εταιρείας εντός του 2007 και στο ίδιο πνεύµα 
θα συνεχιστούν και το 2008, και  

- η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής των έργων τα οποία εκτελεί η Εταιρεία. 
 
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ προσβλέπει σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία στην οποία θα 
συνδράµουν οι εξής παράγοντες : 

 Νέοι Μέτοχοι 
 Νέα ∆ιοίκηση 
 Υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συµβάσεων εκτέλεσης έργων. 
 Ανάληψη νέων έργων στην Ελλάδα, στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, στη Ρουµανία, στην Κύπρο 
και στη Λιβύη. 

 Ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα, όπως: 
α)  η διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Εταιρείας στην εκτέλεση 

έργων, 
β) n εµπειρία στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και ειδικότερα n εµπειρία της σε 

έργα θαλάσσης, έργα περιβάλλοντος και ενεργειακά και 
γ)  η µέχρι τώρα ιστορία της και n φήµη  που έχει στην  αγορά ως αξιόπιστος οργανισµός. 
 

 ∆ραστηριοποίηση της Εταιρείας σε νέα επιχειρηµατικά πεδία, όπως ενεργειακό, έργα Σ.∆.Ι.Τ, 
µαρίνες κ.λπ. 

 
Με γνώµονα το συµφέρον των µετόχων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προχωρήσει στην υλοποίηση των 
παραπάνω εκτεθέντων και θα πράξει ότι είναι απαραίτητο προκειµένου η Εταιρεία να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα των κεφαλαίων της και να παίξει σηµαντικό ρόλο στον κλάδο της. 
 
ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2008 
 
Η Εταιρεία µέχρι και την σύνταξη της παρούσας Εκθέσεως κατά το 2008, υπέγραψε συµβάσεις για την 
εκτέλεση των παρακάτω έργων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
1) ∆ιασφάλιση πρόσβασης και προστασίας σωληνοδιαδρόµου, φάση Β΄ µε τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, 

προϋπολογισµού 696 χιλ. €. 
2) Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εργων Β΄ φάσης Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων Ψυττάλειας, µε 

το ΥΠΕΧΩ∆Ε, (1η συµπληρωµατική σύµβαση) προϋπολογισµού 1,5 εκ. €. 
3) Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Β΄ φάσης Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων Ψυττάλειας, 

Σύµβαση Α-438 µε την ΕΥ∆ΑΠ, προϋπολογισµού 9 εκ. €. 
4) Εργασίες ανάπτυξης στον λιµένα Ras Al Khaimah, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, προϋπολογισµού 2,6 εκ.€. 
5) Εργασίες ανάπτυξης, εκβάθυνσης και αποκατάστασης στο νησί Al Sowah, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 

προϋπολογισµού 14,6 εκ. €.  
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6) Κατασκευαστικές εργασίες και εγκατάσταση συστήµατος ανέλκυσης πλοίων στο λιµάνι Al Jazeera, 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, προϋπολογισµού 10,6 εκ. €. 

 
Για τα έργα των ανωτέρω περιπτώσεων 4,5 και 6 υπάρχουν τα Letters of acceptance και αναµένεται η 
υπογραφή των οριστικών συµβάσεων. 
 
- ∆είκτες Μέτρησης Επιδόσεων 

 
Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις της µέσα από την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης ώστε να 
εντοπίζονται και να αντιµετωπίζονται έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. Η αποδοτικότητα µετράται µε τη χρήση 
χρηµατοοικονοµικών δεικτών που χρησιµοποιούνται διεθνώς: 
ROCE (Return On Capital Employed) - Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων: Ο ∆είκτης 
διαιρεί τα Κέρδη προ Φόρων και Χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων µε τα συνολικά Απασχολούµενα 
Κεφάλαια, τα οποία είναι το άθροισµα της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας και του συνόλου των ∆ανείων 
(βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα). 
ROE (Return On Equity) - Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Ο ∆είκτης διαιρεί τα Κέρδη µετά από Φόρους 
µε την Καθαρή Θέση της Εταιρείας. 
 
Οι παραπάνω δείκτες, οι οποίοι αναµένεται να ενισχυθούν σηµαντικά στην επόµενη χρήση, κινήθηκαν ως 
εξής: 
 

                      2007 2006 
∆είκτης Μητρική Όµιλος Μητρική Όµιλος 
ROCE -1,26 0,22 0,85 3,22 
ROE -7,53 -7,93 0,51 0,32 

 
- Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ και τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκεί τη διοίκηση της και κατά κύριο 
λόγο διαµορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση 
της περιουσίας της. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στα πλαίσια της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης απαρτίζεται από έξι (6) εκτελεστικά 
µέλη και τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη. Από τα µη εκτελεστικά µέλη τα δύο (2) σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι «Ανεξάρτητα».   
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συµφερόντων που 
αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. Επίσης, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να 
αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. τα σηµαντικά ίδια συµφέροντά τους που ενδέχεται να 
επηρεάζονται άµεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων 
συµφερόντων µε αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 43ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τη διενέργεια σηµαντικών 
συναλλαγών και οικονοµικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την Εταιρεία καθώς επίσης και µε 
βασικούς πελάτες ή προµηθευτές της. 
Εσωτερικός Έλεγχος 
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Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εποπτεύεται 
από την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Εταιρείας, ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και αναφέρεται απευθείας σε αυτό.  
Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας, η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου : α) παρακολουθεί 
ως ανεξάρτητη µονάδα την εφαρµογή και συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού, του Καταστατικού 
της Εταιρείας και της εν γένει νοµοθεσίας και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών, οι οποίες αφορούν 
στη λειτουργία της Εταιρείας, β) αναφέρει στο ∆.Σ. τυχόν συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της 
Εταιρείας και των µελών του ∆.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών, και γ) παρέχει εκθέσεις, στοιχεία και 
εισηγήσεις στο ∆.Σ. αναφορικά µε όλες τις πτυχές της λειτουργίας και της συνεργασίας µε οποιαδήποτε 
επιβλέπουσα αρχή.  

 
Επεξηγηµατική Έκθεση 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατ’ Άρθρο 11α Ν.3371/2005 
 

Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του 

Νόµου 3371/2005. 

 

∆ιάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα εννέα εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες 

τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 39.322.323,20), διαιρούµενο σε σαράντα εννέα εκατοµµύρια 

εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (49.152.904) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας ογδόντα λεπτών (€ 0,80) η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση 

στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

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

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

που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της και ειδικότερα : 

 

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

υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο ίσο το 35% των καθαρών κερδών µετ’ αφαίρεση µόνο του τακτικού 

αποθεµατικού. Το ποσό αυτό διανέµεται από την Εταιρεία ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου 

µερίσµατος αποφασίζετε από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος 

αναφέρεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού 

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

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

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

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

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

αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. 

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

ανάληψη νέων µετοχών. 

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

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  

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

εκκαθάρισης σύµφωνα µε το Καταστατικό της. 

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

 

Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 

 

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

της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους καθώς πρόκειται για άυλες µετοχές εισηγµένες σε Χρηµατιστηριακή 

αγορά. 

 

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά το Π.∆. 51/1992 

 

Οι µέτοχοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου 

µεγαλύτερο από το 5% είναι οι εξής: 

 

Μέτοχος Ποσοστό επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου* 

J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε. 80,54 % 

Αθανάσιος Πρωτοπαπάς 6,82 % 

Λοιποί Μέτοχοι µε <5% 12,64 % 

*Στοιχεία την 31/12/2007 

 

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται. 

 

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν προβλέπονται από το Καταστατικό. 

 

Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 

 

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

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

τις µετοχές της. 
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Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού. 

 

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

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα προβλέπει ο Ν. 2190/1920. 

 

Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων µετοχών ή για την αγορά ιδίων µετοχών 

 

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

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

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

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

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

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

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

πενταετία για κάθε ανανέωση. 

 

Β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.9 του Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

µπορεί να θεσπιστεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, 

µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος 

βάσει του Νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το 

δικαίωµα αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους.  

  

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

ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

 

∆εν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες. 

 

Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 

 

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

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

θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.  

 

 
 Χαλάνδρι, 28 Μαρτίου 2008 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η 

«Εταιρεία»), καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών 

της (ο «Όµιλος»)  που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 

∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 

ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και περίληψη των σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 

εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 

λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις 

περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 

µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την 

εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

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

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

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

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

του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 

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

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του 

Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007, καθώς και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 

ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την 

προσοχή σας στη σηµ. 6.37 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην 

οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών 

της για τις χρήσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω σηµείωση, δεν έχουν ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του 

φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν 

έχει γίνει οποιαδήποτε  πρόσθετη πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα 

αυτό. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα 

άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, καθώς και από το άρθρο 11α 

του Ν.3371/2005 και το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Γεώργιος  Aθ. Παρασκευόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 

 

 

       Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

       116 35 Αθήνα 

       Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 
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Ισολογισµός 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Σηµείωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα Πάγια 6.1, 6.2 44.148.231,29 42.085.733,75 40.948.978,74 39.403.419,79
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 190.869,89 278.381,63 51.794,32 99.092,62
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.4 0,00 0,00 3.624.898,62 3.681.391,33
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 6.5 4.604.883,90 4.869.446,02 5.852.085,69 5.758.585,69
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς πώληση 6.6 26.729.002,14 17.979.720,99 26.729.002,14 17.979.720,99
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.7 3.859.822,77 3.571.410,53 3.859.822,77 3.571.410,53
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.8 627.891,35 593.902,38 497.214,69 473.031,38

80.160.701,34 69.378.595,30 81.563.796,97 70.966.652,33
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα 6.9 10.656.386,37 9.347.959,57 6.639.751,19 4.175.925,51
Απαιτήσεις απο κατασκευαστικά συµβόλαια 6.10 52.685.368,28 44.165.246,41 29.694.040,16 26.064.634,48
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 6.11 50.249.291,95 44.083.294,61 36.983.165,13 32.230.594,53
Απαιτήσεις απο κοινοπραξίες 6.12 0,00 0,00 18.867.812,28 13.029.393,33
Λοιπές Απαιτήσεις 6.13 44.404.476,55 43.173.041,65 33.457.442,37 37.626.635,25
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.14 10.819.623,30 15.035.796,34 3.955.879,24 4.828.084,48

168.815.146,45 155.805.338,58 129.598.090,37 117.955.267,58

Σύνολο Ενεργητικού 248.975.847,79 225.183.933,88 211.161.887,34 188.921.919,91

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 6.15 39.322.323,20 38.406.437,16 39.322.323,20 38.406.437,16
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 6.15 29.287.511,99 29.287.511,99 29.287.511,99 29.287.511,99
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 6.15 15.293.977,54 12.347.327,99 15.456.490,15 12.564.011,47
Αποθεµατικά κεφάλαια 6.15 7.097.671,80 8.312.835,46 7.037.275,81 8.258.880,75
Ιδιες µετοχές 0,00 -569.228,96 0,00 -569.228,96
Αποτελέσµατα εις νέο -6.241.224,54 197.928,69 -4.515.973,73 1.506.294,47
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 6.15 -4.269.553,63 -960.465,84 -4.286.787,45 -1.004.856,74
∆ικαιώµατα Τρίτων 771.692,18 650.431,61 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 81.262.398,54 87.672.778,10 82.300.839,97 88.449.050,14

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.16 8.464.354,73 1.957.065,45 7.232.587,70 787.294,38
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

6.17 2.015.527,96 1.201.751,94 1.934.713,60 1.125.868,75

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.18 54.422.052,48 26.224.999,02 53.845.916,51 25.572.552,86
Λοιπές προβλέψεις 6.19 339.045,22 119.791,53 191.523,86 98.000,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.20 16.271,25 9.171,25 8.978,21 1.878,21
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 65.257.251,64 29.512.779,19 63.213.719,88 27.585.594,20

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.21 54.003.094,32 44.501.836,96 36.334.774,10 28.168.420,01
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.22 3.079.878,60 4.289.380,74 674.964,02 1.864.456,60
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.18 26.170.460,72 29.798.979,51 17.156.404,95 20.257.539,74

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
6.18

86.105,40 4.797.145,40 0,00 4.711.040,00

Υποχρεώσεις πρός κοινοπραξίες 6.12 0,00 0,00 901.550,20 1.340.582,88
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.23 19.116.658,57 24.611.033,98 10.579.634,22 16.545.236,34
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 102.456.197,61 107.998.376,59 65.647.327,49 72.887.275,57

Σύνολο Υποχρεώσεων 167.713.449,25 137.511.155,78 128.861.047,37 100.472.869,77

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 248.975.847,79 225.183.933,88 211.161.887,34 188.921.919,91

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµείωση 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6.24 180.144.262,62 150.002.406,10 120.346.469,96 93.004.350,65

Κόστος πωλήσεων 6.25 -173.664.033,10 -140.617.001,29 -118.203.136,63 -87.892.421,99

Μικτό Κέρδος 6.480.229,52 9.385.404,81 2.143.333,33 5.111.928,66

Άλλα εσοδα εκµεταλλευσης 6.26 1.198.433,84 1.809.059,85 734.560,65 1.308.744,54

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.25 -4.493.177,55 -4.590.289,71 -3.614.484,76 -3.840.694,99

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.25 -495.190,79 -478.727,58 0,00 0,00

Άλλα έξοδα Εκµετάλευσης 6.26 -2.328.373,57 -1.491.326,44 -1.192.460,70 -1.438.320,92

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

361.921,45 4.634.120,93 -1.929.051,48 1.141.657,29

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 6.27 -4.223.073,93 -3.666.460,93 -3.991.595,80 -3.416.662,10

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 6.27 277.731,62 69.382,73 228.933,09 40.992,98

Άλλα Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 6.27 0,00 0,00 0,00 0,00

Εσοδα απο κοινοπρακτική εκτέλεση έργων 6.12 0,00 0,00 559.141,30 1.800.704,69

Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων 6.29 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποτελέσµατα απο Αναπρ/γή Επενδύσεων σε ακίνητα 6.7 288.412,24 0,00 288.412,24 0,00

Αποτέλεσµα από πώληση θυγατρικής 6.4 0,00 64.498,09 0,00 34.885,59

Αποτέλεσµα από αγορά µετοχών θυγατρικής 6.4 0,00 258.805,11 0,00 0,00

Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων 6.30 -255.862,12 -217.053,65 0,00 0,00

Έσοδα από µερίσµατα 6.27 35.908,29 108.530,28 138.108,29 233.652,28

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων -3.514.962,45 1.251.822,56 -4.706.052,36 -164.769,27

Φόρος εισοδήµατος 6.28 -2.926.449,61 -789.894,18 -1.494.976,52 843.641,86

Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους -6.441.412,06 461.928,38 -6.201.028,88 678.872,59

Κατανεµηµένα σε :

Μετόχους της µητρικής -6.611.472,63 340.070,26 -6.201.028,88 678.872,59

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 170.060,57 121.858,12 0,00 0,00

Βασικά Κέρδη (Ζηµιές) ανά Μετοχή (Λεπτά ανά µετοχή) 6.32 -13,5 0,7 -12,6 1,5

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

7.631.487,20 11.816.895,67 4.809.964,96 7.987.170,31

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

361.921,45 4.634.120,93 -1.929.051,48 1.141.657,29

Κέρδη ή (Ζηµίες) Προ Φόρων -3.514.962,45 1.251.822,56 -4.706.052,36 -164.769,27

Κέρδη ή (Ζηµίες) µετά απο Φόρους -6.441.412,06 461.928,38 -6.201.028,88 678.872,59  
 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθέµατικα

Ίδιες Μετοχές
Αποτελέσµατα εις 

νέον
Συναλ/κές 
διαφορές

Σύνολο ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006,                       
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

27.433.169,40 26.192.487,75 12.347.327,99 8.308.122,29 -569.228,96 -227.336,05 0,00 73.484.542,42 1.898.580,18 75.383.122,60

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων                                                       
για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 10.973.267,76 3.095.024,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.068.292,00 0,00 14.068.292,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.070,26 0,00 340.070,26 121.858,12 461.928,38
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -960.465,84 -960.465,84 0,00 -960.465,84
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00
Πώληση/Αποτέλεσµα µέχρι πώληση θυγατρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.745,12 0,00 19.745,12 -21.993,16 -2.248,04
Απόκτηση θυγατρικής εταιρείας 0,00 0,00 0,00 4.713,17 0,00 65.449,36 0,00 70.162,53 -1.308.013,53 -1.237.851,00
Συνολική µεταβολή περιόδου 10.973.267,76 3.095.024,24 0,00 4.713,17 0,00 425.264,74 -960.465,84 13.537.804,07 -1.248.148,57 12.289.655,50

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων                                             
κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2006

38.406.437,16 29.287.511,99 12.347.327,99 8.312.835,46 -569.228,96 197.928,69 -960.465,84 87.022.346,49 650.431,61 87.672.778,10

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007,                              
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

38.406.437,16 29.287.511,99 12.347.327,99 8.312.835,46 -569.228,96 197.928,69 -960.465,84 87.022.346,49 650.431,61 87.672.778,10

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων                                                       
για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 983.058,08 -983.058,08 0,00 0,00
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -67.172,04 -238.546,86 126.958,22 178.760,68 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 1/1-31/12/2007 -6.611.472,63 -6.611.472,63 170.060,57 -6.441.412,06
Πώληση ιδίων µετοχών 442.270,74 442.270,74 442.270,74
Συναλλαγµατικές διαφορές -3.309.087,79 -3.309.087,79 -48.800,00 -3.357.887,79
∆ιανοµή µερισµάτων χρήσης 2006 0,00 0,00
Τακτικό αποθεµατικό 2006 6.441,28 -6.441,28 0,00 0,00

Αποθεµατικό απο Αναπροσαρµογή Συµµετοχών σε Εύλογη Αξία 8.044.642,07 8.044.642,07 8.044.642,07

Αναβαλλόµενη Φορολογία στοιχείων αναγνωρισµένων 
απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια

-5.097.992,52 -5.097.992,52 -5.097.992,52

Συνολική µεταβολή περιόδου 915.886,04 0,00 2.946.649,55 -1.215.163,66 569.228,96 -6.439.153,23 -3.309.087,79 -6.531.640,13 121.260,57 -6.410.379,56

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων                                             
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007

39.322.323,20 29.287.511,99 15.293.977,54 7.097.671,80 0,00 -6.241.224,54 -4.269.553,63 80.490.706,36 771.692,18 81.262.398,54  
Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας

Αποθεµατικά 
Κεφάλαια Ίδιες Μετοχές

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Συναλλαγµατικές 
διαφορές Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006,                           
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

27.433.169,40 26.192.487,75 12.564.011,47 8.258.880,75 -569.228,96 827.421,88 0,00 74.706.742,29

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων                                                   
για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 10.973.267,76 3.095.024,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.068.292,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.872,59 0,00 678.872,59
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.004.856,74 -1.004.856,74
Συνολική µεταβολή περιόδου 10.973.267,76 3.095.024,24 0,00 0,00 0,00 678.872,59 -1.004.856,74 13.742.307,85

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων                                         
κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2006

38.406.437,16 29.287.511,99 12.564.011,47 8.258.880,75 -569.228,96 1.506.294,47 -1.004.856,74 88.449.050,14

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007,                           
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

38.406.437,16 29.287.511,99 12.564.011,47 8.258.880,75 -569.228,96 1.506.294,47 -1.004.856,74 88.449.050,14

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων                                                   
για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 983.058,08 -983.058,08 0,00
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -67.172,04 -238.546,86 126.958,22 178.760,68 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης -6.201.028,88 -6.201.028,88
Πώληση ιδίων µετοχών 442.270,74 442.270,74
Αποθεµατικό απο Αναπροσαρµογή Συµµετοχών σε Εύλογη 
Αξία

8.044.642,07 8.044.642,07

Αναβαλλόµενη Φορολογία στοιχείων αναγνωρισµένων 
απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια

-5.152.163,39 -5.152.163,39

Συναλλαγµατικές διαφορές -3.281.930,71 -3.281.930,71
Συνολική µεταβολή περιόδου 915.886,04 0,00 2.892.478,68 -1.221.604,94 569.228,96 -6.022.268,20 -3.281.930,71 -6.148.210,17

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων                                         
κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2007

39.322.323,20 29.287.511,99 15.456.490,15 7.037.275,81 0,00 -4.515.973,73 -4.286.787,45 82.300.839,97  

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) -3.514.962,45 1.251.822,56 -4.706.052,36 -164.769,27

Προσαρµογές στα Κέρδη 6.33 14.240.043,77 11.114.910,05 12.170.283,25 10.453.516,41

10.725.081,32 12.366.732,61 7.464.230,89 10.288.747,14

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων -1.308.426,80 2.462.951,78 -2.463.825,68 3.637.454,72

Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων -21.721.864,07 -8.829.208,63 -10.648.911,16 -5.389.527,57

Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 7.504.471,20 4.242.250,99 957.072,53 -3.566.316,78

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης -576.480,12 -231.229,10

Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης -16.102.299,79 -2.124.005,86 -12.386.893,41 -5.318.389,63

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -5.377.218,47 10.242.726,75 -4.922.662,52 4.970.357,51

Καταβληθέντες τόκοι -4.072.136,45 -3.324.111,76

Συναλ/µές διαφορές υποκ/των εξωτερικού -3.309.087,79 -960.465,84 -3.281.930,71 -1.004.856,74

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -2.177.973,92 -1.686.018,69 -1.653.167,92 -1.544.608,86

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -14.936.416,63 7.596.242,22 -13.181.872,91 2.420.891,91

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων -9.649.622,88 -4.776.173,94 -7.759.408,62 -4.543.726,43

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων -16.617,77 -191.413,27 -16.617,77 -30.837,09

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 670.132,18 428.016,88 277.350,52 428.016,88

Μερίσµατα εισπραχθέντα 35.908,29 108.530,28 138.108,29 233.652,28

Τόκοι εισπραχθέντες 208.268,96 69.382,73 159.470,43 40.992,98

Αγορά συγγενών επιχειρήσεων -695.939,08 -307.768,66 -798.139,08 -432.890,66

Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) 0,00 -981.293,93 0,00 -989.045,87

Πωλήσεις θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) 0,00 64.498,09 0,00 91.378,62

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -9.447.870,30 -5.586.221,82 -7.999.236,23 -5.202.459,29

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εκδοση κοινών µετοχών 0,00 14.068.292,00 0,00 14.068.292,00

Αγορά / Πώληση ιδίων µετοχών 508.100,08 508.100,08

Μερίσµατα πληρωθέντα -48.800,00 -40.000,00 0,00 0,00

∆άνεια αναληφθέντα 69.388.046,12 347,29 67.873.599,79 0,00

Αποπληρωµή δανεισµού -45.063.013,46 -7.375.940,24 -43.692.897,63 -5.734.347,22

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων -388.302,54 -373.626,06 -388.302,54 -373.626,06

Πληρωµές Εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Τόκοι πληρωθέντες -4.227.916,31 -3.711.124,10 -3.991.595,80 -3.416.662,10

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 20.168.113,89 2.567.948,89 20.308.903,90 4.543.656,62

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -4.216.173,04 4.577.969,29 -872.205,24 1.762.089,24

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 15.035.796,34 10.457.827,05 4.828.084,48 3.065.995,24

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 10.819.623,30 15.035.796,34 3.955.879,24 4.828.084,48

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Το 1966 οι µέτοχοι των εταιρειών Ο∆ΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. ίδρυσαν την 

ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε., µία από τις παλαιότερες τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας. Το 1983 η 

ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. µετονοµάστηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. µε έδρα τον ∆ήµο Χαλανδρίου. Με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 26/06/2003 µετονοµάστηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. Στις 

31/01/2003 απέκτησε το πτυχίο της Εβδόµης Τάξεως (ανώτατη), για όλες τις κατηγορίες των έργων 

(Οικοδοµικά, Οδοποιία, Λιµενικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Βιοµηχανικά και Ενεργειακά). 

  

 Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Μεσογείων 357-359, Τ.Κ. 152 31) και των 

υποκαταστηµάτων της στη Λάρισα, στα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα και στη Ρουµανία. Οι µετοχές της 

Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 1994. Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το 

τελευταίο καταστατικό της έχει ορισθεί µέχρι το 2026. 

 

Η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στη χρήση 2007 ενοποιείται  από την Εταιρεία J&P – ΑΒΑΞ ΑΕ καθώς στις 11.6.2007 προέβει 

στην αγορά ποσοστού 47,37% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ. Στις 31.12.2007 και κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος το ποσοστό συµµετοχής της ανέρχεται σε 80,54%.  

 
Η ΑθΗΝΑ ΑΤΕ την 31.12.2007 απασχολούσε 244 υπαλλήλους ενώ ο Όµιλος 276. 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007 (συµπεριλαµβάνοντας τα 

συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006) εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις  28 Μαρτίου 

2008. 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Α/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Πιστιόλης (Πρόεδρος) 

2. Χρήστος Ιωάννου (Αντιπρόεδρος ) 

3. Απόστολος Μύτιλης  (Αντιπρόεδρος ) 

4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης (∆ιευθύνων Σύµβουλος ) 

5. Αναστάσιος Τσακανίκας (Σύµβουλος)  

6. Αθηνά Ηλιάδη (Σύµβουλος)   

Β/ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΑ 

7. Γεώργιος Απέγητος (Σύµβουλος) 
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Γ/ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

8. Αλέξανδρος Παπατσώρης (Σύµβουλος) 

9. Ιωάννης Λυµπερόπουλος (Σύµβουλος) 

 

 

Εποπτεύουσα αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ) 

Αριθµός φορολογικού µητρώου: 094126106  

Αρµόδια ∆.Ο.Υ.: Φ.Α.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 13556/06/Β/86/07 

 

Noµικοί Σύµβουλοι 

Μιχαήλ Γιαµπουράνης 

Κωνσταντίνος Αλεξίου 

∆ρυλλεράκης & Συνεργάτες 

Ορκωτοί Ελεγκτές 

Γεώργιος Αθ. Παρασκευόπουλος 

Grant Thornton S.A. 

 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα κατηγοριών εκτελούµενων έργων στο εσωτερικό και 
εξωτερικό (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και Ρουµανία), τα οποία είτε εκτελούνται 100% από την Εταιρεία, 
είτε εκτελούνται µέσω Κοινοπραξιών. 
 

Οι στρατηγικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. είναι οι εξής: 

• Κτίρια και τεχνικά έργα 

• Υδραυλικά, λιµενικά και ηλεκτρολογικά έργα,  

• Χωµατουργικά και έργα Οδοποιίας 

• Σήραγγες 

• Ενεργειακά έργα 

• Περιβαλλοντολογικά έργα 

• Γέφυρες 

• Λοιπά τεχνικά έργα 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

Οι απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (εφεξής “οι οικονοµικές 

καταστάσεις”) που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2007 (χρήση 

2007) και τα συγκριτικά τους στοιχεία για την χρήση 2006, εγκρίθηκαν για δηµοσιοποίηση µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 28 Μαρτίου 2008, και τελούν υπό την έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δύναται, µε απόφασή του, να διορθώσει 

τις Οικονοµικές Καταστάσεις, µετά την δηµοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Οι οικονοµικές 
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καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. για την χρήση 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 

σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από 

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και είναι 

σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 

κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών του Οµίλου. Σηµαντικές παραδοχές από τη 

διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται 

κατάλληλο. 

 

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

καινούρια ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (IAS), τα οποία σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία 

εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων IASB. Η προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 

2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005. Την ηµεροµηνία 

µετάβασης αποτέλεσε για τον Όµιλο, η 1η Ιανουαρίου 2004. 

 

3. Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι συνεπείς µε αυτές που εφαρµόσθηκαν την προηγούµενη χρήση 

εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων: 

3.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 

2007)  

 
• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Εξαιτίας της έκδοσης του ∆ΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων ήταν απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο ∆ΛΠ 1 που αφορούν 

στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών µιας οικονοµικής οντότητας. Ο Όµιλος πλέον δηµοσιεύσει στοιχεία που 

αφορούν στους σκοπούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί. Οι 

γνωστοποιήσεις αυτές που απαιτούνται µε βάση την αλλαγή του ∆ΛΠ 1 παρουσιάζονται στην σηµείωση 3.2. 
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• Υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις 

Το ∆ΠΧΠ 7 εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται για 

περίοδο που ξεκινά την 1/1/2007 ή µεταγενέστερα. Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις απαιτούµενες 

γνωστοποιήσεις που προηγουµένως καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε από τον Όµιλο για τις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν επικαιροποιηθεί µε σκοπό 

να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου. 

Πιο συγκεκριµένα, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου πλέον παρουσιάζεται: 

1. Ανάλυση ευαισθησίας µε σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση του Οµίλου στους κινδύνους της αγοράς 

που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά της µέσα, και 

2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συµβατικές οφειλές που 

αποµένουν, για κάθε παρουσιαζόµενη οικονοµική κατάσταση.  

Η πρώτη εφαρµογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει σε αναπροσαρµογές των κονδυλίων των προηγούµενων 

χρήσεων όσον αφορά στις ταµειακές ροές, τα καθαρά αποτελέσµατα ή σε άλλα κονδύλια του Ισολογισµού. 

 

3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία δεν έχουν 

ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα 

υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες ο Όµιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 

 

Πρότυπα ή 

∆ιερµηνείες 
Περιγραφή 

Έναρξη ισχύος 

από την χρήση 

που ξεκινά την 

ή µετά την : 

Ε∆∆ΠΧΠ 11  
∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας 

Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Οµίλου 
01.03.2007

Ε∆∆ΠΧΠ 12 Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 01.01.2008

Ε∆∆ΠΧΠ 13 Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 01.07.2008

Ε∆∆ΠΧΠ 14 

∆ΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων 

Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η 

Αλληλεπίδρασή τους 

01.01.2008

∆ΛΠ 23 Κόστος ∆ανεισµού (Αναθεωρηµένο 2007) 01.01.2009

∆ΛΠ 1 
Παρουσίαση Των Οικονοµικών Καταστάσεων (Αναθεωρηµένο 

2007) 
01.01.2009

∆ΠΧΠ 8 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 01.01.2009
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Συνοπτικά  οι ανωτέρω διερµηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

 

Ε∆∆ΠΧΠ 11 : ∆ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή 
Επιχειρήσεων του Ίδιου Οµίλου 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 

θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους 

απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. 

Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της 

παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

Παρόλο που η Ε∆∆ΠΧΠ 11 επικεντρώνεται σε πληρωµές στο προσωπικό βασιζόµενες σε συµµετοχικούς 

τίτλους η λογική της µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες παρόµοιες συναλλαγές µε προµηθευτές αγαθών και 

υπηρεσιών. Οι οντότητες οφείλουν να εφαρµόζουν την παρούσα ∆ιερµηνεία για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2007 ή µεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή. 

Εάν µία οντότητα εφαρµόζει την παρούσα διερµηνεία για µία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η 

Μαρτίου 2007, πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

 
Ε∆∆ΠΧΠ 12: Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του 

δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε 

επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 

παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική 

επιχείρηση). Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρµόζεται µόνο για 

συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιµοποιεί την υποδοµή. ∆εν 

καλύπτει, λοιπόν, συµβάσεις εκχώρησης µεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. 

Ο Οδηγός Εφαρµογής της Ε∆∆ΠΧΠ 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθµιστικές αρχές ή ο έλεγχος της υπηρεσίας 

δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιµολόγησης ή του τρόπου χρήσης της 

υποδοµής. Γι αυτό τον λόγο υποκειµενική κρίση απαιτείται για ορισµένες περιπτώσεις προκειµένου να 

προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της ∆ιερµηνείας. 

Συµφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε∆∆ΠΧΠ 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύµφωνα µε τα 

υπόλοιπα ∆ΠΧΠ. Συµφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδοµή είναι πιθανό να οδηγούν σε 

αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων της σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 ή να αποτελούν µίσθωση (σύµφωνα 

µε την Ε∆∆ΠΧΠ 4). 

Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Νωρίτερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η αναδροµική εφαρµογή της απαιτείται κατά την µετάβαση αλλά 
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υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδροµική εφαρµογή είναι 

ανέφικτη. 

 
Ε∆∆ΠΧΠ 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 
Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες 

µιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award 

credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε 

µειωµένη τιµή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να εφαρµόζονται από την επιχείρηση 

την ίδια ή από τρίτο µέρος. Η Ε∆∆ΠΧΠ 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων 

πιστότητας πελατών που µία επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής 

πώλησης. Η IFRIC 13 θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2008. Η αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται 

αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. 

 
Ε∆∆ΠΧΠ 14: ∆ΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες 

συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου 

καθορισµένων παροχών Το θέµα µελέτης της Ε∆∆ΠΧΠ 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε 

πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων θεµάτων, ασχολείται 

ειδικά µε την έννοια «διαθέσιµο» που χρησιµοποιείται στο ∆ΛΠ 19. Γενικά, η ∆ιερµηνεία επεξηγεί ότι ένα 

οικονοµικό όφελος είναι διαθέσιµο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα να αναγνωρίσει το 

όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισµό του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Η 

αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονοµικά οφέλη είναι άµεσα αναγνωρίσιµα κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή από το πώς προτίθεται να χρησιµοποιήσει το τυχόν πλεόνασµα. Η 

∆ιερµηνεία επιπλέον ασχολείται µε τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

χρηµατοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η Ε∆∆ΠΧΠ 14 

εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η Ε∆∆ΠΧΠ 14 

δεν απαιτεί πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η εφαρµογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για 

την οποία η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή. 

 
∆ΛΠ 23: Κόστος ∆ανεισµού (αναθεωρηµένο 2007) 
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 

δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το 

χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει 

σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη 

δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. 
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Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε 

πάγια στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε 

µεγάλες ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να 

έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 

Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2009. Νωρίτερη εφαρµογή του επιτρέπεται. 

 

∆ΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της 

καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους µετόχους µε την ιδιότητά τους ως µέτοχοι (π.χ. 

µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά 

µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και 

στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή 

γνωστοποίησης συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα 

Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιµήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 εφαρµόζονται 

αναδροµικά (∆ΛΠ 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται 

στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν 

αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την εφαρµογή των ανωτέρω 

Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 

 
∆ΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τοµείς 

Το ∆ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς, αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα. Οι κυριότερες 

αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 

1. Τα αποτελέσµατα κάθε τοµέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσµατα κάθε ξεχωριστού τοµέα 

πληροφόρησης. Στα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων δεν περιλαµβάνονται, το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα, περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων 

που προκύπτουν από επενδύσεις στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς και τα αποτελέσµατα από 

φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες. 

2. Επιπλέον, για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην κατανοµή των πόρων στους 

λειτουργικούς τοµείς αλλά και για τον σκοπό της µέτρησης της αποδοτικότητας των τοµέων, δεν 

λαµβάνονται υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις παροχές προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την 
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υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από τον διακανονισµό των συναλλαγών που βασίζονται σε 

συµµετοχικούς τίτλους. 

Εφαρµόζεται για περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2009. 

 

Ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 
 

3.3 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις. 
 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι 

οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης 

οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά 

εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα 

οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους 

παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 

λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των 

διαθέσιµων πληροφοριών. 

 

3.3.1 Κρίσεις 
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της εταιρείας χρησιµοποιώντας ως 

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

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

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

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

πολιτικές συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 

 

 Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µίας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως 

διακρατούµενη µέχρι την λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων, ή διαθέσιµη προς πώληση. Για αυτές που είναι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη, η 

διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει το ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα ο όµιλος έχει την 

πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όµιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως 

κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δηµιουργία 

βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε βάση τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση 

των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά 

υπάρχουν διαθέσιµες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι µεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στο 
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κέρδος ή στη ζηµιά στους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων, τότε κατηγοριοποιούνται ως αποτιµώµενες 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Όλες οι λοιπές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες 

προς πώληση. 

 Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων 

Η κρίση της διοίκησης αναφορικά µε την εκτίµηση για ανακτησιµότητα των απαιτήσεων αποτελεί σηµαντικό 

στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή µη και την επιµέτρηση τυχόν αποµείωσης της 

αξίας τους.  

 Απαξίωση των αποθεµάτων  

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

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

κριτήρια (φυσική καταλληλότητα του αποθέµατος). 

 Κατά πόσο µια µίσθωση που συνάπτεται µε έναν εκµισθωτή κατατάσσεται ως 
λειτουργική ή χρηµατοδοτική  

Η αξιολόγηση τέτοιων συµβάσεων δεν εναπόκειται µόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως 

στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαµβάνονται 

υπόψη γεγονότα όπως ο χρόνος της µίσθωσης, η υπολειπόµενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι 

παράγοντες. 

 Έλεγχοι αποµείωσης συµµετοχών  

Ο Όµιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο αποµείωσης των συµµετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς εταιρίες όπου 

υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αποµείωσης γίνεται προσδιορισµός της αξίας 

χρήσης (value in use) των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών (τις οποίες αποτελούν η κάθε θυγατρική ή 

συγγενής). 

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

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

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

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

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

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

εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο όµιλος αξιολογεί τέτοιες 

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

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

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

Η Εταιρεία αποτιµά τα ακίνητά της σε εύλογες αξίες και εκτιµά την ωφέλιµη ζωή τους. Με βάση αυτές τις 

εκτιµήσεις προσδιορίζονται και οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται και το ποσό των 

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

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

αποτελέσµατα των αντίστοιχων χρήσεων.  

 Προβλέψεις  

Οι  επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις 

για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του 

οµίλου σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστός ότι ένας συγκεκριµένος 

λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή 

πιστοληπτική ικανότητα πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ), ο 

λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Οι σωρευµένες διαγραφές απαιτήσεων ανέρχονταν στο ποσό των € 

11.143.489.75 την 31 ∆εκεµβρίου 2007. 

 

 Αναγνώριση εσόδων από κατασκευαστικά συµβόλαια  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

επανεκτιµήσεων του συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους των έργων και του συνολικού συµβατικού 

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

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

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

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

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

κόστος εκτέλεσης). 
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 Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος  

Ο Όµιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σε πολυάριθµες φορολογικές δικαιοδοσίες. 

Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος. Υπάρχουν 

πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά 

τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις 

του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα 

φορολογικού ελέγχου. Μέχρι σήµερα δεν έχει προβεί σε σχετικές προβλέψεις καθώς εκτιµά ότι δεν θα 

προκύψουν επιπλέον φόροι σηµαντικής αξίας.  

 

 Ενδεχόµενα γεγονότα 

 Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί για επίδικες υποθέσεις δε θα επηρέαζαν σηµαντικά 

την οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, βάσει στοιχείων από τη Νοµική 

Υπηρεσία του Οµίλου. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις 

δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά 

µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις 

κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον. 

 

3.4 Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

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

και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία και ο Όµιλος συνοψίζονται παρακάτω. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 3.3 ότι χρησιµοποιούνται 

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

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

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

εκτιµηθεί. 

Οι ενοποιηµένες  και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

3.4.1 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 

προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες 

περιοχές. 
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Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων (δηµοσίων και ιδιωτικών). Το κάθε συµβόλαιο που 

εκτελεί ο Όµιλος έχει τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται σε µικρό ή 

µεγάλο βαθµό από τα υπόλοιπα συµβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται κυρίως από 

την χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όµως να διαφοροποιείται ο βαθµός επιχειρηµατικού 

κινδύνου και απόδοσης. 

Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και σε Λοιπές Χώρες (Αραβικά Εµιράτα, 

Ρουµανία και Λιβύη). 

Συνεπώς, µε βάση τα προαναφερθέντα, στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου δεν παρέχεται 

πληροφόρηση κατά επιχειρηµατικό τοµέα καθώς ο Όµιλος δεν δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς 

επιχειρηµατικούς τοµείς µε σηµαντική δραστηριότητα, ωστόσο παρέχεται πληροφόρηση κατά γεωγραφικές 

περιοχές. 

 

3.4.2 Ενοποίηση  

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη Εταιρεία 

(µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, 

είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι 

επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η Εταιρεία αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω 

των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά 

τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν 

η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε 

την µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να 

ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης 

µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που 

εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν 

κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρούνται κατά την 

εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της 

εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό 

κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η 

διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

 

Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης του 

Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε 

αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε 

το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, 
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ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την 

ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, 

στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και 

απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις του οµίλου πριν την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.  

 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών 

του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή 

παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των 

θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

 

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή 

αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. 

Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 

50% δικαιωµάτων ψήφου µίας εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην αξία κτήσεως και κατόπιν ενοποιούνται µε 

τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, η αξία κτήσεως αυξάνεται µε την αναλογία της 

επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης και µειώνεται µε 

τα λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα. 

 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή µειώνει την αξία της συµµετοχής µε επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων χρήσης, όταν µειώνεται η αξία της. 

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, 

αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των 

επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µία συγγενή 

επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων 

οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει 

καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει 

εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. 

 

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Μη 

πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του 

µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν 

τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
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Κοινοπραξίες: Είναι οι συµβατικοί διακανονισµοί, σύµφωνα µε τους οποίους δύο ή περισσότερα µέρη 

αναλαµβάνουν µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. 

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

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

ώστε να λαµβάνονται από κοινού οφέλη από τις δραστηριότητές της. 

 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε κοινοπραξίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το µερίδιο του κοινοπρακτούντος στα στοιχεία του ενεργητικού, στις 

υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα έξοδα της κοινοπραξίας προστίθεται γραµµή προς γραµµή µε τα αντίστοιχα 

στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος.  

 

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

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

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

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

όλων των µερών της κοινοπραξίας ή µιας συγκεκριµένης πλειοψηφίας. 

 

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

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

επιχειρηµατικής πολιτικής που έχει συµφωνηθεί από τους κοινοπρακτούντες.  

 

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

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

µελών. 

 

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

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

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

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

 

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

επενδύτριας επιχείρησης τα υπόλοιπα της κοινοπραξίας. 

 

3.4.3 ∆οµή του Οµίλου – Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η δοµή του Οµίλου στις 31/12/2007 και µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων έχει 

ως εξής : 
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α) Εκτός από την µητρική Εταιρεία στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 31/12/2007 

περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις : 

Επωνυµία Έδρα 
Αντικείµενο 

∆ραστηριότητας

% 

Συµµετοχής

Σχέση που υπαγόρευσε την 

ενοποίηση 

ARCAT A.E.B.E. 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Εµπορία ανταλ/κών 

µηχαν/των έργων 
100% Το ποσοστό συµµετοχής 

ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-

Β.ΠΡΩΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Εµπορία ανταλ/κών 

µηχαν/των έργων 
60% 

Έµµεση συµµετοχή µέσω της      

ΑRCΑΤ Α.Ε.Β.Ε                 

(θυγατρική της ΑRCΑΤ Α.Ε.Β.Ε) 

ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ Τεχνικά έργα 51% Το ποσοστό συµµετοχής 

ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ Τεχνικά έργα 100% Το ποσοστό συµµετοχής 

ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 
Παραγωγή 

Ηλεκ.Ρεύµατος 
99% Το ποσοστό συµµετοχής 

 

β) Επίσης, µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης περιλαµβάνονται οι κοινοπραξίες στις οποίες 

συµµετέχει ο Όµιλος και µε τις οποίες προβαίνει σε κοινοπρακτική εκτέλεση έργων, οι οποίες είναι οι εξής: 

ΟΝΟΜΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΝΟΜΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Αθήνα 50,00% Κ/Ξ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - FCC Αθήνα 50,00% Κ/ΞΙΑ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ - Α1 Αθήνα 55,56%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ ΙΙ) Αθήνα 100,00% Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Αθήνα 16,50%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ Αθήνα 34,00% Κ/Ξ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΡΑΪΟΒΑ) Αθήνα 35,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE Αθήνα 46,875% Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) Αθήνα 37,50%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - SNAMPROGETTI Αθήνα 100,00% Κ/Ξ ΚΩΝ/∆ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Α΄) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΘ.-ΑΡΧΙΜ.-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΟΛΠ  ΙΙΙ) Αθήνα 95,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ (CAR TERMINAL) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ V) Αθήνα 100,00% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ) Αθήνα 29,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ Ι) Αθήνα 100,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ (ΗΣΑΠ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΓΚΟΥΝΤΑΣ / ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα 70,00% Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΣΕ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Αθήνα 13,30%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Αθήνα 50,00% Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Λάρισα 50,00% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΧΛΟΟΤ.ΟΑΚΑ) Αθήνα 21,10%

K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ Αθήνα 25,00% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ) Αθήνα 40,00%

Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.-ΘΕΜ-PASS.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θεσ/νίκη 28,00% Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ Αθήνα 25,00%

Κ/Ξ ΑΘ.-ΘΕΜ.-ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ Αθήνα 33,33% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Αθήνα 19,60% Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΣ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟΡΑΒΙΑ) Αθήνα 60,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΠΟΤΙ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ (ΦΛΟΙΣΒΟΣ) Αθήνα 66,67% ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αθήνα 33,33%

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC) Αθήνα 26,00% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380) Αθήνα 33,33%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ ΑΕ Αθήνα 55,00% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αθήνα 26,00%

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΟΛΠ IV) Αθήνα 100,00% Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ) Αθήνα 37,50%

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ - ΑΘΗΝΑ Αθήνα 50,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ Αθήνα 7,74% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΛΑΣΠΗ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ) Αθήνα 33,33% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΙΜΕΚ HELLAS ΑΕ Αθήνα 99,00%

K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ Αθήνα 26,67% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α425) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α403) Αθήνα 33,33% Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ) Αθήνα 33,33% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Β΄ΦΑΣΗ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΚΩΝ.-ΑΘ-Ε∆ΡΑΣΗ-∆ΟΜΙΚΗ (ΑΓ.ΚΟΣ) Αθήνα 25,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Α-417) Αθήνα 70,00%

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) Αθήνα 70,00% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Αθήνα 22,50% Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι Αθήνα 5,00%

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ   (MPC) Αθήνα 50,00% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αθήνα 5,00%

ΚΞ ∆Ω∆ΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ Αθήνα 50,00%

Κ/Ξ TSO - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ Αθήνα 22,95% * Εµµεση συµµετοχή

Κ/Ξ ΕΡΓΟΝΕΤ - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ Αθήνα 25,50% * Εµµεση συµµετοχή

Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ Αθήνα 25,50% * Εµµεση συµµετοχή  

Σε σχέση µε την 31/12/2006 µεταβλήθηκε το ποσοστό συµµετοχής στην κοινοπραξία 6ου προβλήτα ΟΛΘ – 

Α1 και από ποσοστό συµµετοχής 41,67% έγινε 55,56% και έκλεισαν οι κάτωθι κοινοπραξίες : 
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Κ/Ξ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Αθήνα 25,00%

Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ-ΑΘΗΝΑ-ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Αθήνα 17,00%

ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αθήνα 11,74%  
 

γ) Με τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης ενοποιούνται οι παρακάτω συγγενείς εταιρείες: 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα

Κέρδη 
(ζηµιές)

Ποσοστό 
συµµετοχής

31/12/2007

ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 13.412.347,10 6.072.922,35 2.006.534,07 -431.813,04 26,642%

ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & Τ.Ε. Ελλάδα 5.373.098,40 685.293,83 0,00 -124.528,25 25%

ΣΥ.ΠΡΟ ΑΒΕΕ Ελλάδα 4.183.651,26 1.835.874,17 1.452.281,00 -3.601,74 25%
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ελλάδα 2.564.081,59 1.880.109,60 0,00 -93.268,46 45%

ΑΘΗΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ Ελλάδα 301.057,27 481.193,65 1.060.011,00 -200.492,41 50%

ATHENA EMIRATES LLC Αραβικά Εµιράτα 6.006.021,93 5.965.687,29 11.134.036,13 164.879,83 49%

ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ.ΟΛΠ ΑΕ Ελλάδα 8.616.987,23 6.187.869,32 1.039.477,43 27.223,54 30%
SC ECO SA Ρουµανία - - - - 24,409% *

40.457.244,78 23.108.950,21 16.692.339,63 -661.600,53

* Πρόκειται για εταιρεία του εξωτερικού, η οποία δεν έχει σηµαντική δραστηριότητα και για την οποία µέχρι τη σύνταξη του παρόντος 
   δεν υπήρχαν διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία.  

 

Στην χρήση 2006 η Εταιρεία προέβη στην πώληση της συµµετοχής της στην ITECO Ε.Π.Ε. και στην αγορά 

του 45% της ARCAT A.E.B.E. 

Η συµµετοχή στην εταιρεία ALB ΜΕΤΤΕΜ ΕΠΕ διεγράφη στο σύνολο της από τις οικονοµικές καταστάσεις 

της µητρικής εταιρείας, καθώς δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και οικονοµική δραστηριότητα. 

 

3.5 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει νοµίσµατος του 

πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 

νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται 

στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 

διαφορές της εύλογης αξίας. Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο 

εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που 

προκύπτουν κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που µετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες αρχικά 

παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε 
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ευρώ. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιµία 

κλεισίµατος την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την διαδικασία έχουν 

χρεωθεί / (πιστωθεί) στο αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα, της καθαρής 

θέσης.  

3.6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή 

στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµιές 

αποµείωσης. Ορισµένες κατηγορίες παγίων, όπως οικόπεδα, κτίρια και πλωτά µέσα αποτιµήθηκαν κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1/1/2004) στο τεκµαιρόµενο κόστος. Τεκµαιρόµενο κόστος είναι η 

εύλογη αξία του πάγιου στοιχείου, η οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητων, αναγνωρισµένων 

οίκων εκτιµητών.  

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

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

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

οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να 

επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιείται. 

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

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

περιουσιακά στοιχεία), εάν είναι βραχύτερη. 

 

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

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

- Κτίρια 12-33 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 4-20 έτη 

- Μεταφορικά µέσα 6-12 έτη 

- Πλωτά µέσα 8-24 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 4-7 έτη 

 

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

ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

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

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  
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Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, 

που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), το κόστος αναλωθέντων υλικών και 

άλλα γενικά κόστη.  

3.7 Μισθώσεις 

Όµιλος ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την 

τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές 

µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της 

εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 

επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 

σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 

µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. 

 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 

λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Όµιλος ως εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των 

µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της 

παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από 

την εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας 

τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. 

Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του 

ισολογισµού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε 

παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που 

δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

µίσθωσης. 

 

Ο Όµιλος λειτουργεί ως µισθωτής για χρηµατοδοτικές και λειτουργικές µισθώσεις και ως εκµισθωτής για 

λειτουργικές µισθώσεις. Ως εκµισθωτής η εταιρεία λαµβάνει µισθώµατα από την υπεκµίσθωση γραφείων. Τα 

ποσά που λαµβάνονται είναι επουσιώδη σε σχέση µε τα µεγέθη του οµίλου ή της εταιρείας. 
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3.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται οι άδειες λογισµικού. 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 

την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 

έως 4 χρόνια. 

 

3.9 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην 

είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της 

αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το 

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

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

στοιχείων αυτών είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά 

από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης 

είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην 

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

ωφέλιµης ζωής του. 

 

3.10 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για αποκόµιση ενοικίων, για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και για τα δύο. 

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαµβάνονται 

η γη, τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον ιδιοκτήτη (ή από τον µισθωτή 

σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης), είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους 

είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο. 

 

Μια επιχείρηση εκτιµά σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης όλα τα έξοδα που πραγµατοποιεί για µια 

επένδυση σε ακίνητα κατά τη χρονική στιγµή που πραγµατοποιούνται. Αυτά τα έξοδα περιλαµβάνουν έξοδα 

που αρχικά πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση του ακινήτου και έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν 

µεταγενέστερα για την προσθήκη ή την αντικατάσταση µέρους του ακινήτου. Σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αναγνώρισης, µια επιχείρηση δεν περιλαµβάνει τα έξοδα επισκευής στη λογιστική αξία µιας επένδυσης σε 

ακίνητα, τα οποία είναι έξοδα που αναγνωρίζονται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξηµένο µε 

όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ. συµβολαιογραφικά, 

µεσιτικά, φόροι µεταβίβασης). Το κόστος ενός ακινήτου για επένδυση είναι η ισοδύναµη, τοις µετρητοίς, 

τιµή. Στην περίπτωση που η πληρωµή για την απόκτηση ενός ακινήτου για επένδυση αναβάλλεται πέρα από 

τα συνήθη πιστωτικά όρια, τότε η διαφορά µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και του ισοδύναµου, τοις 

µετρητοίς ποσού, θα αναγνωρίζεται και θα απεικονίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης, ως τόκοι (έξοδα) 

καθ’ όλη τη διάρκεια της πίστωσης. 

 

Το κόστος µιας επένδυσης που ιδιοκατασκευάζεται από την επιχείρηση, περιλαµβάνει όλα τα έξοδα τα οποία 

απαιτήθηκαν προκειµένου να κατασκευαστεί, µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν ξεπερνά το 

ανακτήσιµο ποσό. 

 

Η αποτίµηση µιας επένδυσης µετά την αρχική καταχώρηση, µπορεί να γίνει είτε µε την πολιτική του 

κόστους κτήσης είτε µε την πολιτική της εύλογης αξίας. Η λογιστική πολιτική που επιλέγεται, πρέπει να 

εφαρµόζεται για όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα.  

 

Πολιτική του Κόστους Κτήσης: Μετά την αρχική αναγνώριση, η επιχείρηση µπορεί να αποτιµά τα 

ακίνητά της, στο κόστος κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες ζηµιές από 

µείωση της αξίας τους (εφαρµογή των όσων ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 16). 

Πολιτική εύλογης αξίας: Η εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα είναι η τιµή στην οποία το ακίνητο 

µπορεί να ανταλλαχθεί µεταξύ ενήµερων και πρόθυµων µερών σε µια συνήθη εµπορική συναλλαγή. Η 

εύλογη αξία εξαιρεί µια τιµή προσαυξηµένη ή µειωµένη εξαιτίας ειδικών όρων ή περιστάσεων, όπως 

ασυνήθιστη χρηµατοδότηση, πώληση µε συµφωνία επαναµίσθωσης, ειδικές αντιπαροχές ή παραχωρήσεις 

που γίνονται από οποιονδήποτε σχετίζεται µε την πώληση. 

 

Κάθε κέρδος (ή ζηµιά) που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης, συνιστά αποτέλεσµα 

και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει. 

 

Προσδιοριστικός παράγοντας της εύλογης αξίας είναι η τρέχουσα τιµή σε µια ενεργό αγορά για όµοια 

ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και στην ίδια κατάσταση. Εάν δεν υπάρχουν τρέχουσες τιµές για όµοια 

ακίνητα σε µία ενεργό αγορά στην ίδια τοποθεσία, τότε µπορούν να χρησιµοποιούνται: 

• Τρέχουσες τιµές µιας ενεργούς αγοράς για διαφορετικά ακίνητα, µε αντίστοιχες προσαρµογές ώστε 

να αντανακλώνται οι διαφορές. 

• Πρόσφατες τιµές σε λιγότερο ενεργές αγορές µε προσαρµογές που να αντανακλούν τις 

διαφοροποιήσεις στις οικονοµικές συνθήκες σε σχέση µε την ηµεροµηνία που διενεργήθηκαν οι 

συναλλαγές. 

• Προεξοφληµένες ταµειακές ροές από τρέχουσες συµβάσεις µίσθωσης για όµοια ακίνητα, στην ίδια 

τοποθεσία και στην ίδια κατάσταση. 



                                                            Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε  € 
 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 2007 40

 

Ο Όµιλος εφαρµόζει την πολιτική της εύλογης αξίας.  

 

3.11 Χρηµατοοικονοµικά Περουσιακά Στοιχεία 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε 

µία επιχείρηση και χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση εκτός των 

µέσων αντιστάθµισης. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες 

µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν: 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσης 

• δάνεια και απαιτήσεις,  

• χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, και  

• επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση 

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία 

κατατάσσεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα µε την 

κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το µέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίµηση 

του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αναγνωρίζονται µε την εφαρµογή της λογιστικής της ηµεροµηνίας διακανονισµού. 

 

3.11.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από 

εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης), που αποκτώνται ή δηµιουργούνται 

µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά βραχυπρόθεσµα και αυτά που αποτελούν µέρος ενός 

χαρτοφυλακίου από συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαχειρίζονται οµαδικά και υπάρχει ένδειξη 

κερδοσκοπίας σε βραχυπρόθεσµη βάση. Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζονται από την επιχείρηση ως 

στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης.. Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν 

από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην 

εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που 

προκύπτουν. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια για 

λογιστική αντιστάθµισης ταξινοµούνται ως διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς. Τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικώς αναγνωριστεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων δεν µπορούν να αναταξινοµηθούν σε άλλη κατηγορία. Ο όµιλος δεν έχει 

καθορίσει τέτοια στοιχεία κατά την 31/12/2007 καθότι όλα τα παράγωγα χρησιµοποιούνται ως µέσα 

αντιστάθµισης. 
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3.11.2 ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 

πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και 

Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται: 

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που σχετίζονται µε δοσοληψίες φόρων, 

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή 

άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού, τα οποία περιλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αποσβέσιµο 

κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον τυχόν αποµειώσεις. Κάθε µεταβολή στην αξία 

των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις 

διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης. 

3.11.3 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο 

µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 

µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

 

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που 

είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 

Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις 

λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 

Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   

Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της 

Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  

 

Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης 

Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων την περίοδο που προκύπτουν. 

 

Μη πραγµατοποιθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 

αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς 
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πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται 

στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, ο 

Όµιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης 

περιλαµβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους 

προεξόφλησης ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες 

του εκδότη. 

 

Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα  

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στη λογιστική του αξία.  Για µετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή 

παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη 

αποµείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά που υπολογίζεται 

σαν η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε ζηµιά 

αποµείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µεταφέρεται από 

το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης των 

συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων δεν αναστρέφονται µέσω της 

Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 

Ο όµιλος την 31/12/2007 (2006) κατέχει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (συµµετοχές 

σε ανώνυµες εταιρείες  µη εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά). 

 

3.11.4 Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και για τα οποία υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα να διακρατηθούν ως 

την λήξη τους. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 

συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή 

δαπανών, (µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες), οι επενδύσεις 

διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος 

έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Ο όµιλος 

κατά την 31/12/2007 (και 2006) δεν είχε στην κατοχή του «Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη» 

 

3.11.5 Εύλογη Αξία 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε µία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε 

χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Εάν η αγορά για µία επένδυση δεν είναι ενεργός 

η εταιρεία προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές αποτίµησης. Ο σκοπός της χρήσης µιας 

τεχνικής αποτίµησης είναι ο καθορισµός της τιµής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία 
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επιµέτρησης για µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς 

παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίµησης περιλαµβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά 

εµπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς µέσου, η ανάλυση των 

προεξοφληµένων ταµιακών ροών καθώς και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 

 

3.11.6 Εύλογη αξία – αποµείωση αξίας 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι 

εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 

συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Ο σκοπός της χρήσης 

µιας τεχνικής αποτίµησης είναι ο καθορισµός της τιµής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία 

επιµέτρησης για µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς 

παράγοντες 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσης. Αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

 

3.12 Αποθέµατα  

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους 

κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή 

πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα 

πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

 

3.13 Εµπορικές απαιτήσεις 

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

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

αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί 

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

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

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

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

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

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

αποτελέσµατα. 
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3.14 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

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

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

3.15 Ίδια κεφάλαια 

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

κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.  

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

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

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

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας περιλαµβάνουν κέρδη και ζηµιές εξαιτίας της αναπροσαρµογής 

συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές  προέρχονται από την ενσωµάτωση των υποκαταστηµάτων του εξωτερικού. 

Οι σωρευµένες ζηµιές  περιλαµβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσµατα και αυτά προηγούµενων περιόδων όπως 

γνωστοποιούνται στα αποτελέσµατα. 

 

3.16 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

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

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 

οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των 

αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τις δηµοσιονοµικές 

αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι 

τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρούνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από 
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την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 

ζηµία. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή 

η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας 

σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός 

συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, αν 

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

επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο 

αναγνωρίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν 

αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.   

 

3.17 Παροχές στο προσωπικό 

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

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που 

ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει 

σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης 

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

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

τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το 

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

αφορά.  
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•    Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών: Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η 

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

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

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

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

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

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

 

•    Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη 

παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και 

τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της 

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

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

χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

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

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων 

στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την 

περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των 

εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την 

σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης 

καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Ο Όµιλος καταχωρεί 

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

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

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

καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα 

πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των 

κρατικών οµολόγων. 

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

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

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

εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση 
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αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

 

3.18 Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 

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

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

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

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

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

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

τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.19 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 

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

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

επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να 

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

υποχρέωσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που 

αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.  

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι 

ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 

εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

 

3.20  Τραπεζικός δανεισµός 

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

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

αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

3.21 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

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

υποχρεώσεις και χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η 

Εταιρεία συµµετέχει συµβατικά στο χρηµατοοικονοµικό µέσο και διαγράφονται όταν η Εταιρεία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως 

χρηµατοοικονοµικό κόστος στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι εµπορικές υποχρεώσεις παρακολουθούνται 

συνήθως στα ονοµαστικά τους ποσά (εκτός και αν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι 
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σηµαντική). Οι υποχρεώσεις για συντηρήσεις αεροσκαφών λειτουργικών µισθώσεων παρακολουθούνται στα 

προεξοφληµένα ποσά της σχετικής δέσµευσης. Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

παρακολουθούνται στο αποσβέσιµο κόστος. 

3.22 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

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

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα στον 

Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

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

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

του έργου. 

-  Πωλήσεις ακινήτων: Το έσοδο αναγνωρίζεται όταν µεταβιβάζεται ο νόµιµος τίτλος στον αγοραστή 

και µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. 

-  Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  

υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

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

κατασκευαστικών έργων αναγνωρίζονται στον ατοµικό ισολογισµό της µητρικής εταιρείας κάθε 

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

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

οικονοµικών καταστάσεων. 

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

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

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

µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια 

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

- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσης του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
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3.23 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα συνδεδεµένων 

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

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

Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως εξής : 

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

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

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

ανακτηθεί και 

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

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

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

 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό 

εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο.  

 

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

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

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

ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις». 

 



                                                            Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε  € 
 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 2007 50

3.24 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων. 

 

4. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς  

(διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες,  τα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος 

και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της 

αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης 

των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.  

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση.  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Οµίλου, 

• σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την 

µείωση των κινδύνων και  

• εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώµατα 

υπερανάληψης σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές, τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, 

κοινοπραξίες και υποχρεώσεις από µισθώσεις. 

 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται το 2007 εκτός από την Ελλάδα στη Ρουµανία και στα Ηνωµένα Εµιράτα µέσω 

υποκαταστηµάτων και συνεπώς είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν 

κυρίως από το RON (νόµισµα Ρουµανίας) και το DHS (νόµισµα Ηνωµένων Εµιράτων). Αυτό το είδος 

κινδύνου προκύπτει από καθαρές επενδύσεις σε οικονοµικές οντότητες του εξωτερικού (Ρουµανία) και 

κυρίως από την ενσωµάτωση των υποκαταστηµάτων εξωτερικού.  Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας 

κινδύνου η Εταιρεία τηρεί µέσω των υποκαταστηµάτων εξωτερικού λογαριασµούς µε χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς στις χώρες αυτές. 

Ο Όµιλος κατέχει επενδύσεις σε οικονοµικές οντότητες του εξωτερικού, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

του οποίου εκτίθενται επίσης σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο κίνδυνος συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών αυτού του είδους  προκύπτει από την ισοτιµία του RON και DHS έναντι του ευρώ και 

αντισταθµίζεται µερικώς από αντίστοιχες υποχρεώσεις (π.χ. δάνεια) του ίδιου νοµίσµατος. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, µετατρεπόµενες σε Ευρώ µε την 

ισοτιµία κλεισίµατος αναλύονται ως εξής: 
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RON DHS RON DHS
Ποσά σε €

Περιουσιακά στοιχεία 9.531.576,32 33.745.137,65 11.202.877,66 24.625.494,77
Χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις 12.324.900,45 47.503.091,94 13.534.644,84 32.680.521,29
Βραχυχρόνια έκθεση 21.856.476,77 81.248.229,59 24.737.522,50 57.306.016,06

Περιουσιακά στοιχεία 4.545.699,99 18.686.925,39 2.917.613,00 11.569.421,17
Χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις 337.944,60 4.928.971,10 365.845,82 3.514.394,65
Μακροχρόνια έκθεση 4.883.644,59 23.615.896,49 3.283.458,82 15.083.815,82

2007 2006
ΟΜΙΛΟΣ

 
 

RON AHD RON AHD
Ποσά σε €

Περιουσιακά στοιχεία 9.188.699,33 33.745.137,65 9.909.559,65 24.625.494,77
Χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις 11.852.648,38 47.503.091,94 12.289.881,48 32.680.521,29
Βραχυχρόνια έκθεση 21.041.347,71 81.248.229,59 22.199.441,13 57.306.016,06

Περιουσιακά στοιχεία 4.539.749,27 18.686.925,39 2.701.776,75 11.569.421,17
Χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις 320.710,78 4.928.971,10 321.454,92 3.514.394,65
Μακροχρόνια έκθεση 4.860.460,05 23.615.896,49 3.023.231,67 15.083.815,82

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007 2006

 

 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες  €/RON  και  €/DHS καθώς οι 

συναλλαγµατικές διαφορές προέρχονται µόνο από την ενσωµάτωση των υποκαταστηµάτων εξωτερικού και 

της θυγατρικής εξωτερικού και η επίδραση λόγω µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας επιδρά στα 

αποτελέσµατα και στα ίδια κεφάλαια. 

Υποθέτουµε ότι πραγµατοποιείται µία αλλαγή την 31η ∆εκεµβρίου 2007 στη συναλλαγµατική ισοτιµία 

€/RON της τάξεως του +5,23% (2006: +3,2%) και στη συναλλαγµατική ισοτιµία €/DHS της τάξεως 

+9,09% (2006:+0,88%). Το ποσοστό αυτό βασίσθηκε στη µέση µεταβλητότητα στην αγορά 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών για διάστηµα 12 µηνών. 

Σε περίπτωση όπου το €  αυξηθεί σε σχέση µε το RON κατά ποσοστό 5,23%  και σε σχέση µε το DHS κατά 

ποσοστό 9,09% τότε στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα χρήσης θα έχουµε την εξής επίπτωση: 

RON RON RON RON RON RON RON RON
Ποσά σε € 5,23% -5,23% 3,20% -3,20% 5,23% -5,23% 3,20% -3,20%
Καθαρή θέση -545.274,58 605.480,27 -399.357,44 425.754,90 -527.911,70 586.200,29 -355.421,50 378.914,80

DHS DHS DHS DHS DHS DHS DHS DHS
Ποσά σε € 9,09% -9,09% 0,88% -0,88% 9,09% -9,09% 0,88% -0,88%
Καθαρή θέση -4.368.709,75 5.242.349,32 -315.842,83 321.441,89 -4.368.709,75 5.242.349,32 -315.842,83 321.441,89

2007 2006

20062007

2007

2007 2006

2006

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007 2006 2007 2006
RON RON RON RON

Ποσά σε € 5,23% -5,23% 3,20% -3,20% 5,23% -5,23% 3,20% -3,20%
Αποτελέσµατα χρήσης 52.036,90 -57.780,35 -69.223,22 73.799,96 62.459,63 -69.353,45 -69.673,88 74.280,42

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007 2006 2007 2006
DHS DHS DHS DHS

Ποσά σε € 9,09% -9,09% 0,88% -0,88% 9,09% -9,09% 0,88% -0,88%
Αποτελέσµατα χρήσης -115.293,42 138.349,56 -6.158,93 6.268,29 -115.293,42 138.349,56 -6.158,93 6.268,29  
 
Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του Οµίλου στο συναλλαγµατικό 

κίνδυνο.  

 

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου 

όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2007, ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος 

στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον µακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό του, ο 

οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν 

σταθερά ποσοστά. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2006: +/-1%). Οι αλλαγές 

στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 

Ποσά σε €
1% -1% 1% -1% 1% -1% 1% -1%

Αποτέλεσµα χρήσης -350.808,08 350.808,08 -176.268,23 176.268,23 -328.232,89 328.232,89 -150.311,62 150.311,62
Καθαρή Θέση -350.808,08 350.808,08 -176.268,23 176.268,23 -328.232,89 328.232,89 -150.311,62 150.311,62

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

 
 
Σύµφωνα µε την πολιτική του Οµίλου, καµία συγκεκριµένη πολιτική αντιστάθµισης δεν ακολουθείται για τις 

επενδύσεις αυτές.  

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

2007 2006 2007 2006
Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 26.729.002,14 17.979.720,99 26.729.002,14 17.979.720,99
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 10.819.623,30 15.035.796,34 3.955.879,24 4.828.084,48
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 147.339.136,78 131.421.582,67 119.002.459,94 108.951.257,59
Σύνολο 184.887.762,22 164.437.100,00 149.687.341,32 131.759.063,06

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις 

πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου.  

Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων.  

Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου δεν έχει ασφαλιστεί µε υποθήκη ή άλλη 

µορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία θεωρείται αµελητέος.  

Για τους πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία  δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς 

κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία θεωρείται αµελητέος, δεδοµένου ότι το µεγάλο µέρος των απαιτήσεων αφορά 

το ∆ηµόσιο.   

 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
Ο Όµιλος ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που 

πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές 

περιόδους, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι 

µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται 

µηνιαία.  

 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2007 για τον Όµιλο αναλύεται ως 

εξής: 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη
αργότερο από 5 

έτη
εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη

αργότερο από 5 
έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 0,00 86.105,40 34.422.052,48 20.000.000,00 0,00 0,00 33.845.916,51 20.000.000,00

Εµπορικές Υποχρεώσεις 28.109.892,95 25.893.201,37 0,00 0,00 12.952.771,61 23.382.002,49 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 12.514.790,66 13.655.670,06 0,00 0,00 9.756.980,67 7.399.424,28 0,00 0,00

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 11.762.922,39 7.353.736,18 0,00 0,00 6.367.512,60 4.212.121,62 0,00 0,00

Σύνολο 52.387.606,00 46.988.713,01 34.422.052,48 20.000.000,00 29.077.264,88 34.993.548,39 33.845.916,51 20.000.000,00  

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2006 είχε ως εξής: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη
αργότερο από 5 

έτη
εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη

αργότερο από 5 
έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 0,00 0,00 26.224.999,02 0,00 0,00 0,00 25.572.552,86 0,00

Εµπορικές Υποχρεώσεις 26.911.963,74 17.589.873,22 0,00 0,00 12.839.845,10 15.328.574,91 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 14.899.490,00 19.696.634,91 0,00 0,00 10.128.770,00 14.839.809,74 0,00 0,00

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 12.465.882,49 12.145.151,49 0,00 0,00 8.963.779,37 7.581.456,97 0,00 0,00

Σύνολο 54.277.336,23 49.431.659,62 26.224.999,02 0,00 31.932.394,47 37.749.841,62 25.572.552,86 0,00  



                                                            Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε  € 
 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 2007 54

4.1 Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά 

κατηγορία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής: 

 

Ποσά σε € 2007 2006 2007 2006
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 26.729.002,14 17.979.720,99 26.729.002,14 17.979.720,99
Σύνολο 26.729.002,14 17.979.720,99 26.729.002,14 17.979.720,99

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 10.819.623,30 15.035.796,34 3.955.879,24 4.828.084,48
Σύνολο 10.819.623,30 15.035.796,34 3.955.879,24 4.828.084,48

2007 2006 2007 2006
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος 54.422.052,48 26.224.999,02 53.845.916,51 25.572.552,86
Σύνολο 54.422.052,48 26.224.999,02 53.845.916,51 25.572.552,86

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος 26.256.566,12 34.596.124,91 17.156.404,95 24.968.579,74
Σύνολο 26.256.566,12 34.596.124,91 17.156.404,95 24.968.579,74

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
4.2 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 
Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και 

• να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους  

τιµολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

Ο Όµιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια µειωµένης 

εξασφάλισης, µείον τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στον 

Ισολογισµό. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2007 και 2006 αναλύεται ως εξής:  

Ποσά σε € 2007 2006 2007 2006
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 81.262.398,54 87.672.778,10 82.300.839,97 88.449.050,14
Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 80.016.377,23 29.798.979,51 71.002.321,46 20.257.539,74
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα -10.819.623,30 -15.035.796,34 -3.955.879,24 -4.828.084,48
Κεφάλαιο 150.459.152,47 102.435.961,27 149.347.282,19 103.878.505,40

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 81.262.398,54 87.672.778,10 82.300.839,97 88.449.050,14
Πλέον: ∆άνεια 80.678.618,60 60.821.123,93 71.002.321,46 50.541.132,60
Σύνολο κεφαλαίων 161.941.017,14 148.493.902,03 153.303.161,43 138.990.182,74

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 1:1,08 1:1,45 1:1,3 1:1,34

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Ο Όµιλος ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση µε την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια 

κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Ο Όµιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει 
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τις προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των 

υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρµογή της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όµιλος µπορεί να προσαρµόσει να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να 

εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το δανεισµό. 

Στόχος του Οµίλου όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου, είναι να βελτιώσει τον δείκτη “κεφάλαιο προς το 

σύνολο κεφαλαίων” σε 1:2. 

4.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες της Εταιρείας  

 

 Εξάρτηση των αποτελεσµάτων από διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

Ένα από τα βασικά νοµίσµατα στα οποίο συναλλάσσεται η Εταιρεία για την πώληση των υπηρεσιών της σε 

διάφορες περιοχές που δραστηριοποιείται παραγωγικά είναι το DHS των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων.  

Εποµένως τα περιθώρια κέρδους της Εταιρείας δύναται να επηρεαστούν, είτε αρνητικά είτε θετικά, από τις 

διακυµάνσεις στην ισοτιµία του  DHS Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. 

 

 Κίνδυνοι από την εξάρτηση από το ελληνικό δηµόσιο στην εκτέλεση των δηµοσίων 

έργων 

Σηµαντικό µέρος των εσόδων του Οµίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται (συµπεριλαµβανοµένων 

των Κοινοπραξιών) για λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου. Το ενδεχόµενο αδυναµίας εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου προς τον Όµιλο είναι περιορισµένο, αλλά υφίσταται θέµα 

καθυστέρησης στην καταβολή των πληρωµών, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά το κεφάλαιο 

κίνησης και την ρευστότητα του Οµίλου. Μελλοντικές διαφοροποιήσεις στην δυνατότητα ανάληψης έργων 

από τον Όµιλο και στην πολιτική πληρωµών από το δηµόσιο ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις 

δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

 Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων 

Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνει ο Όµιλος, περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά µε τα την ορθή 

και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Παρόλο που ο Όµιλος διαθέτει µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση 

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

στο µέλλον, προβλήµατα και υποχρεώσεις από τη µη συνεπή εκτέλεση συµβάσεων που έχει συνάψει ο 

Όµιλος µε τους πελάτες του, µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν δυσµενώς και τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

του Οµίλου. 

 

 Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους 

Σε ορισµένα έργα, ο Όµιλος αναθέτει µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το καθεστώς της 

υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Όµιλος είναι υπεύθυνος έναντι του πελάτη της για τυχόν λάθη ή 
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παραλείψεις του υπεργολάβου της. Μολονότι ο Όµιλος φροντίζει να συνάπτει συµφωνίες µε τους 

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

σφαλµάτων µε δική τους ευθύνη, δε µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο σε ορισµένες περιπτώσεις οι 

υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω  υποχρεώσεις τους µε συνέπεια αυτές να 

βαρύνουν τελικά τον Όµιλο, µε αποτέλεσµα να µπορεί να επηρεαστούν δυσµενώς οι δραστηριότητες και τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

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

(ασφαλιστική κάλυψη) 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα 

όπως, µεταξύ άλλων, ατυχήµατα, τραυµατισµούς και βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόµενους ή/και τρίτους), 

βλάβες στο περιβάλλον, ζηµιές σε εξοπλισµό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να 

προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στη δυσµενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης εργασιών στα 

εµπλεκόµενα έργα. Τυχόν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις σχετικά µε τα ανωτέρω θέµατα, ενδέχεται, 

λαµβάνοντας υπόψη και την ασφαλιστική πολιτική του Οµίλου να επηρεάσουν την οικονοµική θέση και τα 

αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα 

Ο Όµιλος συµµετέχει στις διαδικασίες ανάληψης νέων συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Οι δυσκολίες, οι 

οποίες δύναται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην οριστική ανάθεση νέων συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων µε συµβάσεις παραχώρησης, ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου. Επίσης, η 

συµµετοχή του Οµίλου στην υλοποίηση και εκµετάλλευση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων απαιτεί την 

εκτεταµένη χρήση των ιδίων κεφαλαίων. ∆εδοµένου ότι κάποια από τα έργα αυτά είναι µεγάλης κλίµακας, 

ενδέχεται να απαιτηθούν κεφάλαια σηµαντικού ύψους για να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του Οµίλου. 

 
4.4 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία  

 
 Ανταγωνισµός 

Τα αποτελέσµατα και η πορεία της ΑΘΗΝΑ αναµένεται να επηρεαστούν από τον τρόπο που η Εταιρεία θα 

επιλέξει να αντιµετωπίσει τον εντεινόµενο ανταγωνισµό. Τυχόν αδυναµία της να ανταποκριθεί στις νέες 

συνθήκες τάσης συγκέντρωσης του κλάδου και εντατικοποίησης του ανταγωνισµού θα µπορούσε να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση και τα λειτουργικά της αποτελέσµατα. 

 

 Κίνδυνος από Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες 

Η κοινοπραξία είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων που απαντάται στις συναλλαγές, η οποία αποτελεί 

απλή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα (δηλαδή είναι εµπορική Εταιρεία, παρόλο που 

ενδέχεται οι κανόνες της οµόρρυθµης ή της αφανούς Εταιρείας να εφαρµόζονται και σε αυτήν). Ωστόσο, 
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αναγνωρίζεται στην κοινοπραξία µια φορολογική και εισοδηµατική αυτοτέλεια. Η κοινοπραξία έχει 

φορολογική οντότητα καθώς διαθέτει ΑΦΜ. 

Κάθε κοινοπραξία συστήνεται προκειµένου να εξυπηρετήσει την υλοποίηση ενός συγκεκριµένου έργου 

(∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού). Εποµένως, λόγω του συγκεκριµένου σκοπού και αντικειµένου της Κοινοπραξίας η 

συµµετοχή µιας Εταιρείας (ως κοινοπρακτούν µέλος) σε µία ή περισσότερες κοινοπραξίες δεν εµπεριέχει 

ιδιαίτερους κινδύνους. Ωστόσο τα κοινοπρακτούντα µέλη ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι 

του κυρίου του έργου, καθώς και για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας. Συνεπώς, αν ένα ή 

περισσότερα µέλη της Κοινοπραξίας δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αυτό µπορεί να προκαλέσει 

αρνητικές επιδράσεις στην κοινοπραξία και κατά συνέπεια στην Εταιρεία και στον Όµιλο αυτής, δεδοµένου 

ότι η Εταιρεία συµµετέχει και θα εξακολουθεί να συµµετέχει σε κοινοπραξίες για την ανάληψη έργων και 

προµηθειών του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα. Σηµειώνεται ότι Κύριος Έργου προκειµένου για ∆ηµόσια Έργα 

θεωρείται το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή οι αρµόδιοι κατά νόµο ∆ηµόσιοι φορείς, ενώ για τα Ιδιωτικά έργα Κύριος 

του Έργου θεωρείται ο Ιδιοκτήτης του ακίνητου στο οποίο κατασκευάζεται το έργο. 

 

 Παράγοντες πολιτικής και οικονοµικής φύσεως ή και φυσικές καταστροφές που δεν τελούν 

υπό τον έλεγχο της Εταιρείας 

Η ζήτηση των προϊόντων και κατ’ επέκταση οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα του Οµίλου επηρεάζονται από 

διάφορους εξωγενείς µε τη δραστηριότητα και τον κλάδο της Εταιρείας παράγοντες, όπως είναι η πολιτική 

αστάθεια, η οικονοµική αβεβαιότητα και η ύφεση που χαρακτηρίζει πολλές από τις αγορές που 

δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Η απειλή ή η πραγµατοποίηση ενός πολέµου ή µιας τροµοκρατικής επίθεσης, η 

εξάπλωση µιας επιδηµίας, η εµφάνιση τυφώνων ή ξηρασίας είναι παράγοντες τους οποίους δεν µπορεί να 

προβλέψει και να ελέγξει η Εταιρεία και οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν το οικονοµικό, πολιτικό και 

κοινωνικό περιβάλλον του πλανήτη µε αρνητικά αποτελέσµατα για την Εταιρεία και τον Όµιλο γενικότερα. 

Επιπλέον σε εγχώριο επίπεδο παράγοντες όπως φορολογικές πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές. 

 

4.5 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Μετοχές της Εταιρείας   

 

 Κίνδυνοι που µπορούν να επηρεάσουν την τιµή της µετοχής  

 

Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήµεροι πως η πορεία του Χ.Α. και η τιµή  διαπραγµάτευσης των µετοχών της 

Εταιρείας µπορεί να υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις οι οποίες να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες και 

συγκυρίες που δεν σχετίζονται πάντα άµεσα µε τη δραστηριότητα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας. Κάποιοι από τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την τιµή της µετοχής της Εταιρείας 

είναι ενδεικτικά οι εξής: 

 

- ∆ιακυµάνσεις στα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας, 

- Η πορεία των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών,   
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- Η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού,  

- Πολιτική αστάθεια, η απειλή τροµοκρατικών χτυπηµάτων ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

- Πολιτικές, οικονοµικές ή κοινωνικές αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα, 

- Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονοµίας, 

- Η πορεία του Χ.Α., 

- Θετικά ή αρνητικά δηµοσιεύµατα για την Εταιρεία και τον κατασκευαστικό κλάδο. 

 

Πλην των ανωτέρω, θα πρέπει να λαµβάνεται επίσης υπόψη ότι το Χ.Α. έχει χαµηλότερη ρευστότητα σε 

σχέση µε άλλες κύριες διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο πιθανόν να δηµιουργήσει δυσκολίες στην 

προσπάθεια διάθεσης µετοχών ειδικά σε µεγάλα πακέτα. Η τιµή διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών της 

Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσµενώς από τυχόν πώληση σηµαντικού αριθµού κοινών µετοχών της 

Εταιρείας ή από την εκτίµηση ότι µπορεί να λάβει χώρα µία τέτοια πώληση. Μελλοντικές πωλήσεις µέσω της 

χρηµατιστηριακής αγοράς σηµαντικού αριθµού µετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε µεγάλο µέτοχο ή 

οµάδα µετόχων, ή ακόµα και η εκτίµηση ότι θα µπορούσε να λάβει χώρα µία τέτοια πώληση, θα µπορούσαν 

να επηρεάσουν την τιµή διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών της Εταιρείας. 

 
5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

 
Ο επιχειρηµατικός τοµέας δεν υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις καθώς η κύρια 

δραστηριότητα του Οµίλου είναι η κατασκευή έργων, και εποµένως δεν παρατίθεται ανάλυση ανά 

επιχειρηµατικό τοµέα. 

Από την δράση όµως του οµίλου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές  πηγάζουν διαφορετικοί κίνδυνοι 

και αποδόσεις. 

 

Τα οικονοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα κατά γεωγραφικό τοµέα είναι τα εξής : 

 

Γεωγραφικοί Τοµείς ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ

1/1/2007-31/12/2007
Απαιτήσεις

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 62.575.109,92 17.585.591,42 80.160.701,34
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 133.994.995,94 34.820.150,51 168.815.146,45

Σύνολο 196.570.105,86 52.405.741,93 248.975.847,79

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 61.408.335,13 3.848.916,51 65.257.251,64
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 54.236.935,07 48.219.262,54 102.456.197,61

Σύνολο 115.645.270,20 52.068.179,05 167.713.449,25

Καθαρή θέση 80.924.835,66 337.562,88 81.262.398,54  
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Γεωγραφικοί Τοµείς ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ

1/1/2006-31/12/2006
Απαιτήσεις

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 57.355.512,11 12.023.083,19 69.378.595,30
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 129.826.596,29 25.978.742,29 155.805.338,58

Σύνολο 187.182.108,40 38.001.825,48 225.183.933,88

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 26.157.306,47 3.355.472,72 29.512.779,19
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 76.195.246,88 31.803.129,71 107.998.376,59

Σύνολο 102.352.553,35 35.158.602,43 137.511.155,78

Καθαρή θέση 84.829.555,05 2.843.223,05 87.672.778,10

Γεωγραφικοί Τοµείς ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ

1/1/2007-31/12/2007
ΕΣΟ∆Α 120.718.476,53 59.425.786,09 180.144.262,62

Λειτουργικό Αποτέλεσµα 1.031.378,25 (669.456,80) 361.921,45
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (4.016.213,65) (206.860,28) (4.223.073,93)

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 215.011,56 62.720,06 277.731,62

Εσοδα απο µερίσµατα 35.908,29 0,00 35.908,29

Αποτελέσµατα απο Αναπρ/γή Επενδύσεων σε ακίνητα 288.412,24 0,00 288.412,24

Κέρδη/ζηµίες από συγγενείς επιχειρήσεις (275.626,09) 19.763,97 (255.862,12)

Έξοδο Φόρου (2.885.086,48) (41.363,13) (2.926.449,61)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά Φόρου (6.441.412,06)

Γεωγραφικοί Τοµείς ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ

1/1/2006-31/12/2006
ΕΣΟ∆Α 97.208.440,95 52.793.965,15 150.002.406,10

Λειτουργικό Αποτέλεσµα (2.059.159,71) 6.693.280,64 4.634.120,93
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (3.379.074,40) (287.386,53) (3.666.460,93)

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 46.743,30 22.639,43 69.382,73

Αποτέλεσµα απο αγορά µετοχών θυγατρικής 258.805,11 0,00 258.805,11

Εσοδα απο µερίσµατα 108.530,28 0,00 108.530,28

Αποτέλεσµα απο πώληση θυγατρικής 64.498,09 0,00 64.498,09

Κέρδη/ζηµίες από συγγενείς επιχειρήσεις (217.053,65) 0,00 (217.053,65)

Έξοδο Φόρου (247.805,18) (542.089,00) (789.894,18)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά Φόρου 461.928,38  
 

Επίσης τα στοιχεία των αποσβέσεων, προσθηκών ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

αποτελεσµάτων από συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες κατά τοµέα έχουν ως εξής : 

 

1/1/2007-31/12/2007 ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ

Αποσβέσεις 4.189.837,23 3.079.728,52 7.269.565,75

Προσθήκες ενσώµατων και άυλων 2.166.755,58 7.499.485,07 9.666.240,65
Κέρδη/(ζηµίες) από επενδύσεις σε συγγενείς ή 
κοινοπραξίες 684.738,58 (381.459,40) 303.279,18

1/1/2006-31/12/2006

Αποσβέσεις 5.069.817,04 2.112.957,70 7.182.774,74

Προσθήκες ενσώµατων και άυλων 911.481,85 4.056.105,36 4.967.587,21
Κέρδη/(ζηµίες) από επενδύσεις σε συγγενείς ή 
κοινοπραξίες 1.678.711,56 (95.060,52) 1.583.651,04  
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6. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
6.1 Ενσώµατα Πάγια 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα µεταφορικά µέσα (και συγκεκριµένα τα πλωτά µέσα) αποτιµήθηκαν κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01/01/2004) στο τεκµαιρόµενο κόστος (deemed cost), σύµφωνα µε το 

∆ΠΧΠ 1. Ως «τεκµαιρόµενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητων οίκων εκτιµητών. 

 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αναλύονται ως εξής : 

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά µέσα & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 11.020.676,13 56.874.065,15 3.206.609,99 347.567,18 71.448.918,45

Καθαρή Λογιστική αξία παγίων Κοινοπραξιών 31.660,14 529.981,28 78.515,73 0,00 640.157,15

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -3.681.221,43 -19.761.057,06 -2.561.198,32 0,00 -26.003.476,81

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 7.371.114,84 37.642.989,37 723.927,40 347.567,18 46.085.598,79

Μικτή Λογιστική αξία 10.913.901,84 59.005.216,72 3.490.574,70 323.673,47 73.733.366,73

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -4.171.126,72 -24.647.852,52 -2.828.653,74 0,00 -31.647.632,98

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 6.742.775,12 34.357.364,20 661.920,96 323.673,47 42.085.733,75

Μικτή Λογιστική αξία 11.063.177,63 67.388.731,12 4.069.456,63 323.673,47 82.845.038,85

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -4.867.441,98 -30.397.137,56 -3.432.228,02 0,00 -38.696.807,56

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 6.195.735,65 36.991.593,56 637.228,61 323.673,47 44.148.231,29

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά µέσα & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 7.371.114,84 37.642.989,37 723.927,40 347.567,18 46.085.598,79

Προσθήκες 223.146,47 4.266.701,41 286.326,06 0,00 4.776.173,94

Λοιπές Μεταβολές -48.787,18 -848.705,51 -43.576,92 0,00 -941.069,61

Πωλήσεις - Μειώσεις -312.793,72 -1.816.825,61 -37.300,16 -23.893,71 -2.190.813,20

Αποσβέσεις -740.299,01 -6.019.924,73 -334.035,83 0,00 -7.094.259,57

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 250.393,72 1.133.129,27 66.580,41 0,00 1.450.103,40

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 6.742.775,12 34.357.364,20 661.920,96 323.673,47 42.085.733,75

Προσθήκες 333.678,65 8.549.393,96 766.550,27 0,00 9.649.622,88

Λοιπές Μεταβολές -67.203,82 216.483,31 -59.928,66 0,00 89.350,83

Πωλήσεις - Μειώσεις -117.199,04 -382.362,87 -127.739,68 0,00 -627.301,59

Αποσβέσεις -777.670,81 -5.985.773,98 -435.102,36 0,00 -7.198.547,15

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 81.355,55 236.488,94 -168.471,92 0,00 149.372,57

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 6.195.735,65 36.991.593,56 637.228,61 323.673,47 44.148.231,29

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 
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Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά µέσα & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 9.176.269,36 56.611.434,31 2.940.426,67 347.567,18 69.075.697,52

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -3.541.072,34 -19.681.304,19 -2.379.507,83 0,00 -25.601.884,36

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 5.635.197,02 36.930.130,12 560.918,84 347.567,18 43.473.813,16

Μικτή Λογιστική αξία 9.117.129,32 57.855.320,62 3.088.606,66 323.673,47 70.384.730,07

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -4.025.623,45 -24.305.421,34 -2.650.265,49 0,00 -30.981.310,28

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 5.091.505,87 33.549.899,28 438.341,17 323.673,47 39.403.419,79

Μικτή Λογιστική αξία 9.294.217,65 64.950.325,77 3.162.467,44 323.673,47 77.730.684,33

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -4.621.465,22 -29.394.944,66 -2.765.295,71 0,00 -36.781.705,59

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 4.672.752,43 35.555.381,11 397.171,73 323.673,47 40.948.978,74

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά µέσα & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 5.635.197,02 36.930.130,12 560.918,84 347.567,18 43.473.813,16

Προσθήκες 209.257,30 4.139.421,50 195.047,63 0,00 4.543.726,43

Λοιπές Μεταβολές -48.787,18 -848.705,51 -43.576,92 0,00 -941.069,61

Πωλήσεις - Μειώσεις -219.610,16 -2.046.829,68 -3.290,72 -23.893,71 -2.293.624,27

Αποσβέσεις -713.221,72 -5.742.586,82 -301.189,31 0,00 -6.756.997,85

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 228.670,61 1.118.469,67 30.431,65 0,00 1.377.571,93

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 5.091.505,87 33.549.899,28 438.341,17 323.673,47 39.403.419,79

0,00

Προσθήκες 244.292,15 7.258.272,29 256.844,18 0,00 7.759.408,62

Λοιπές Μεταβολές -67.203,82 219.095,73 -59.393,42 0,00 92.498,49

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 -382.362,87 -123.589,98 0,00 -505.952,85

Αποσβέσεις -612.112,17 -5.775.588,69 -285.544,80 0,00 -6.673.245,66

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 16.270,40 686.065,37 170.514,58 0,00 872.850,35

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 4.672.752,43 35.555.381,11 397.171,73 323.673,47 40.948.978,74

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Σχετικά µε τα εµπράγµατα βάρη που υφίσταται επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και των λοιπών 

εταιρειών του Οµίλου βλέπε αναλυτικά ενότητα «6.34 Εµπράγµατα βάρη-Εκχωρήσεις Απαιτήσεων». 

 

6.2 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

Ο Όµιλος είχε προβεί σε σύναψη συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing). Η αναπόσβεστη αξία των 

µηχανηµάτων που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση ανέρχεται σε € 1.644.485,54 την 31/12/2007 

και σε € 1.953.772,67 την 31/12/2006 και περιλαµβάνονται στα µηχανήµατα του οµίλου όπως αναφέρονται 

παραπάνω στην παράγραφο 6.1 Ενσώµατα πάγια. 

 

6.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας, περιλαµβάνουν αγορασθέν λογισµικό και 

αναλύονται ως εξής: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μικτή Λογιστική αξία 402.885,75 363.533,68
Καθαρή Λογιστική αξία παγίων κοινοπραξιών 34.723,32 0,00
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -262.125,54 -206.762,98
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 175.483,53 156.770,70
Μικτή Λογιστική αξία 416.676,55 381.929,60
Καθαρή Λογιστική αξία παγίων κοινοπραξιών 162.287,80 0,00
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -300.582,72 -282.836,98
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 278.381,63 99.092,62
Μικτή Λογιστική αξία 531.216,13 250.576,71
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -340.346,24 -198.782,39
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 190.869,89 51.794,32

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 175.483,53 156.770,70

Προσθήκες 30.837,09 30.837,09
∆ιαγραφές-Μειώσεις -17.046,29 -12.441,17
Αποσβέσεις -88.515,17 -88.515,17
∆ιαγραφές 50.057,99 12.441,17
Μεταβολή Παγίων από Κοινοπραξίες 127.564,48 0,00
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 278.381,63 99.092,62

Προσθήκες 16.617,77 16.617,77
∆ιαγραφές-Μειώσεις -64.365,99 -147.970,66
Αποσβέσεις -71.018,60 -65.770,78
∆ιαγραφές 31.255,08 149.825,37
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 190.869,89 51.794,32  

 
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα όπως αναλύονται 

παρακάτω : 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Κόστος πωληθέντων 49.637,22 63.821,15 49.637,22 63.821,15
Εξοδα διάθεσης 0,00 0,00 0,00 0,00
Εξοδα διοίκησης 21.381,38 24.694,02 16.133,56 24.694,02
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 71.018,60 88.515,17 65.770,78 88.515,17

 

6.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις, έχουν αποτιµηθεί  στην 

αξία κτήσεως µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Αρχή περιόδου 0,00 0,00 3.681.391,33 2.748.838,49
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 989.045,87
Πωλήσεις/ διαγραφές 0,00 0,00 -56.492,71 -56.493,03
Υπόλοιπο λήξεως 0,00 0,00 3.624.898,62 3.681.391,33

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2006
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ARCAT AEBE 100% 4.171.698,62 0,00 -1.000.000,00 3.171.698,62 4.171.698,62 -1.000.000,00 3.171.698,62
STAR TRAVEL ΕΠΕ 55% 56.492,71 -56.492,71 -56.492,71 0,00 56.492,71 0,00 56.492,71
ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 99% 59.400,00 0,00 -20.000,00 39.400,00 59.400,00 -20.000,00 39.400,00
ATHENA ROMANIA SRL 100% 370.000,00 0,00 -150.000,00 220.000,00 370.000,00 -150.000,00 220.000,00
ALB ΜΕΤΤΕΜ ΕΠΕ 100% 642.092,44 0,00 -642.092,44 0,00 642.092,44 -642.092,44 0,00
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ 51% 193.800,00 0,00 0,00 193.800,00 193.800,00 0,00 193.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.493.483,77 -56.492,71 -1.868.585,15 3.624.898,62 5.493.483,77 -1.812.092,44 3.681.391,33

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ % Συµ.
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2007

 
 

Σε σχέση µε την 31/12/2006 η θυγατρική εταιρεία STAR TRAVEL ΕΠΕ δεν συµπεριλαµβάνεται στον Όµιλο 

λόγω οριστικής εκκαθάρισης στις 5/9/2007. Από την εκκαθάριση της εν λόγω Εταιρείας προέκυψε ζηµία 

67.491,15 η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσης. 

Στην χρήση 2006 η Εταιρεία απέκτησε το υπόλοιπο 45% της ARCAT A.E.B.E. (αντί του ποσού των € 

979.045,87 µε αποτέλεσµα πιστωτικό Goodwill € 258.805,11), προχώρησε στην πώληση του ποσοστού της 

στην ITECO Ε.Π.Ε. (αξία κτήσης € 56.493,03 τίµηµα πώλησης € 100.000,00 και µετά την αφαίρεση ειδικών 

εξόδων € 8.721,38 καθαρό τίµηµα πώλησης € 91.378,62 και κέρδος 34.885,59 για τη  µητρική και 

64.498,09 για τον Όµιλο) και συµµετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας ATHENA ROMANIA 

CONSTRUCTION SRL κατά € 10.000,00. 

 

6.5 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Αρχή περιόδου 4.869.446,02 4.778.731,01 5.758.585,69 5.325.695,03

Λογισµός Αποτελέσµατος Συγγενών -255.862,12 -217.053,65 0,00 0,00
Αντιλογισµός Εισπραχθέντων Μερισµάτων -102.200,00 -125.122,00 0,00 0,00
Προσθήκες 99.000,00 432.890,66 99.000,00 432.890,66
Πωλήσεις/ διαγραφές/ Υποτίµηση -5.500,00 0,00 -5.500,00 0,00
Υπόλοιπο λήξεως 4.604.883,90 4.869.446,02 5.852.085,69 5.758.585,69

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Στις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις δεν περιλαµβάνεται υπεραξία. Οι προσθήκες της περιόδου 

αφορούν συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ (€ 99.000,00) και της συγκρίσιµης 

περιόδου συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των συγγενών επιχειρήσεων ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε. (€ 

95.298,66) , ΝΕΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. (€ 124.092,00) και ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. (€ 

203.500,00). Παράλληλα η Εταιρεία το 2006 προχώρησε στην ίδρυση της ΑΘΗΝΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε. (€ 

10.000,00). 

 

Οι συγγενείς επιχειρήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2006

ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
∆ΥΩΝΗ ΑΕ 3.854,00 0,00 -3.854,00 0,00 3.854,00 -3.854,00 0,00
Κ/Ξ ΤΕΚΜΑ ΑΤΕ ΜΕΤΤΕΜ ΑΕ 1.320,62 0,00 -1.320,62 0,00 1.320,62 -1.320,62 0,00
Κ/Ξ ΜΕΤΤΕΜ ΑΕ ΜΕ∆ΟΥΣΑ 2.054,29 0,00 -2.054,29 0,00 2.054,29 -2.054,29 0,00
Κ/Ξ ΜΕΤΤΕΜ ΑΕ-ΕΤΕΟ ΑΕ 1.467,35 0,00 -1.467,35 0,00 1.467,35 -1.467,35 0,00
OGEBSRL ( ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 3.656,34 0,00 -3.656,34 0,00 3.656,34 -3.656,34 0,00
ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & Τ.Ε. 25% 1.179.750,55 0,00 0,00 1.179.750,55 1.179.750,55 0,00 1.179.750,55
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ 26,642% 3.237.000,00 0,00 0,00 3.237.000,00 3.237.000,00 0,00 3.237.000,00
ΣΥ.ΠΡΟ. 25% 428.466,62 0,00 0,00 428.466,62 428.466,62 0,00 428.466,62
ATHENA EMIRATES LLC 49% 29.278,20 0,00 -29.278,20 0,00 29.278,20 -29.278,20 0,00
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 45% 369.000,00 0,00 0,00 369.000,00 275.500,00 0,00 275.500,00
SC ECO SA 24,409% 300.000,00 0,00 -200.000,00 100.000,00 300.000,00 -200.000,00 100.000,00
ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ.ΟΛΠ ΑΕ 30% 744.552,00 0,00 -216.683,48 527.868,52 744.552,00 -216.683,48 527.868,52
SOUTHERN AEGEAN PRIVATE ENERGY 16,66% 9.996,00 0,00 -9.996,00 0,00 9.996,00 -9.996,00 0,00
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Λ 6.603,08 0,00 -6.603,08 0,00 6.603,08 -6.603,08 0,00
ΑΘΗΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ 50% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Κ/Ξ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.825,00 0,00 -20.825,00 0,00 20.825,00 -20.825,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 6.347.824,05 0,00 -495.738,36 5.852.085,69 6.254.324,05 -495.738,36 5.758.585,69

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2006
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2007
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ% Συµ. ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

 
 

Παραθέτουµε ενδεικτικά οικονοµικά στοιχεία για τις συγγενείς εταιρείες του Οµίλου: 

 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Ενεργητικό Υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών

Κέρδη 
(ζηµιές)

Ποσοστό 
συµµετοχής

31/12/2007

ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 13.412.347,10 6.072.922,35 2.006.534,07 -431.813,04 26,642%

ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & Τ.Ε. Ελλάδα 5.373.098,40 685.293,83 0,00 -124.528,25 25%

ΣΥ.ΠΡΟ ΑΒΕΕ Ελλάδα 4.183.651,26 1.835.874,17 1.452.281,00 -3.601,74 25%
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ελλάδα 2.564.081,59 1.880.109,60 0,00 -93.268,46 45%

ΑΘΗΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ Ελλάδα 301.057,27 481.193,65 1.060.011,00 -200.492,41 50%

ATHENA EMIRATES LLC Αραβικά Εµιράτα 6.006.021,93 5.965.687,29 11.134.036,13 164.879,83 49%

ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ.ΟΛΠ ΑΕ Ελλάδα 8.616.987,23 6.187.869,32 1.039.477,43 27.223,54 30%
SC ECO SA Ρουµανία - - - - 24,409% *

40.457.244,78 23.108.950,21 16.692.339,63 -661.600,53

* Πρόκειται για εταιρεία του εξωτερικού, η οποία δεν έχει σηµαντική δραστηριότητα και για την οποία µέχρι τη σύνταξη του παρόντος 
   δεν υπήρχαν διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία.  
 

6.6 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αφορούν τις ακόλουθες επενδύσεις: 

Επωνυµία
Ποσοστό 
συµµετοχής

ΤΥΕ ΜΕΓ.ΜΟΥΣ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΛΙΞ ΑΤΕ 11,00%
ΓΕΦΥΡΑ SA 7,74%
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΕ 6,26%
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 7,74%
INTERNATIONAL COMMERCIAL BLACK SEA 0,76%
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 5,00%
ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΟΣ ΑΕ 3,00%
ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤ. ΑΕ 3,00%  

 
Η κίνηση των Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση είναι η ακόλουθη: 
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31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 17.979.720,99 17.979.720,99 17.979.720,99 17.979.720,99

Προσθήκες
 - Από απόκτηση θυγατρικής εταιρείας 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Από αυµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου 704.639,08 0,00 704.639,08 0,00
Πωλήσεις/ διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Λοιπές µεταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή σε εύλογη αξία 8.044.642,07 0,00 8.044.642,07 0,00
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 26.729.002,14 17.979.720,99 26.729.002,14 17.979.720,99

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 26.729.002,14 17.979.720,99 26.729.002,14 17.979.720,99
Κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00 0,00 0,00 0,00

26.729.002,14 17.979.720,99 26.729.002,14 17.979.720,99

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Το σύνολο των επενδύσεων αυτών έχουν αποτιµηθεί σε εύλογες αξίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π 

39.  

Στη χρήση του 2007 έγινε αξιολόγηση των παραδοχών του business plan, προέκυψαν αλλαγές ως προς την 

εύλογη αξία των ΓΕΦΥΡΑ SA, ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ και ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΕ και περιλαµβάνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ 
ΓΕΦΥΡΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 

ΜΑΡΙΝΑ    

ΖΕΑΣ ΑΕ 

Συντελεστής προεξόφλησης κόστους ιδίων κεφαλαίων 10,12% 10,12% 10,12% 

Μέσο ποσοστό ανάπτυξης 4,28% 4,28% 4,28% 

Έκπτωση λόγω δυσκολίας ρευστοποίησης 10,00% 10,00% 10,00% 

Προσαρµογή σε εύλογη αξία 6.836.360,92 1.049.000,00 159.281,15 

Εύλογη αξία 31.12.2007 24.011.000,00 1.549.000,00 554.000,00 

 

 
6.7 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Η ανάλυση των επενδύσεων σε ακίνητα του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06

Στην αρχή της περιόδου 3.571.410,53 3.622.185,96 3.571.410,53 3.622.185,96

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις/ διαγραφές 0,00 -50.775,43 0,00 -50.775,43

Κέρδη από εύλογη αξία 292.862,23 0,00 292.862,23 0,00

Ζηµίες από εύλογη αξία -4.449,99 0,00 -4.449,99 0,00

Στο τέλος της περιόδου 3.859.822,77 3.571.410,53 3.859.822,77 3.571.410,53

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Στη χρήση 2007 έγινε επανεκτίµηση των επενδύσεων σε ακίνητα από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο 

επαγγελµατία εκτιµητή µε εφαρµογή των παρακάτω τρόπων προσδιορισµού της εκτίµησης : 

1) Μέθοδος Συγκριτικών στοιχείων και κτηµαταγοράς (Comparative Method) 
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2) Μέθοδος Αξιοποίησης / Υπολειµµατικής Αξίας (Residual Valuation Method) 

3) Μέθοδος Απαξιωµένου Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost) 

Από την επανεκτίµηση προέκυψε υπεραξία 288.412,24.   

Το σύνολο των µειώσεων στη χρήση 2006 αφορά σε πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.  

 

6.8 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
∆οσµένες Εγγυήσεις 627.891,35 509.794,59 497.214,69 473.031,38
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 
Κοινοπραξιών

0,00 84.107,79 0,00 0,00

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων

627.891,35 593.902,38 497.214,69 473.031,38

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι απαιτήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο δοσµένες εγγυήσεις και πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος 

της επόµενης χρήσης. 

 
6.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:    

   
Αποθέµατα

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Εµπορεύµατα 2.728.927,97 3.065.479,99 0,00 0,00

Πρώτες Ύλες 4.683.191,99 3.431.102,40 4.386.509,42 2.192.447,69

Κτίρια υπό κατασκευή 2.113.737,55 1.837.168,87 2.113.737,55 1.837.168,87

Αναλώσιµα Υλικά 108.659,38 117.511,51 108.659,38 117.511,51

Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας 30.844,84 28.797,44 30.844,84 28.797,44

Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες Κοινοπραξιών 991.024,64 867.899,36 0,00 0,00

Σύνολο 10.656.386,37 9.347.959,57 6.639.751,19 4.175.925,51

Υποτίµηση αποθεµάτων αναγνωρισµένη ως έξοδο 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρή λογιστική αξία 10.656.386,37 9.347.959,57 6.639.751,19 4.175.925,51

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων αυτών έχουν αποτιµηθεί κατά το τέλος της χρήσεως στη χαµηλότερη αξία 

µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους.  

 
6.10 Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 

 

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα συνδεδεµένων 

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

συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µια χρήσης.  
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Η ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από κατασκευαστικές συµβάσεις του Οµίλου και της 

Εταιρείας, έχει ως εξής: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Σωρευµένο κόστος έργων 1.005.108.316,47 843.382.258,09 562.692.922,83 455.787.540,25

πλέον: Κέρδος που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά) 90.210.280,32 81.270.039,32 23.478.147,33 18.350.711,26

µείον: Ζηµία που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά) -752.951,43 -849.204,87 -123.979,09 -324.654,64

µείον: Τµηµατικές Τιµολογήσεις -1.044.950.750,23 -883.934.784,37 -558.496.405,35 -450.566.394,45

Σύνολο 49.614.895,13 39.868.308,17 27.550.685,72 23.247.202,42

Έσοδα από εκτέλεση συµβάσεων κατασκευής έργων 170.432.624,36 141.981.883,18 112.032.818,64 87.809.729,23

Απαίτηση από κατασκευαστικές συµβάσεις (από πελάτες) 29.740.257,66 26.096.862,29 29.694.040,16 26.064.634,48

Απαίτηση από κατασκευαστικές συµβάσεις  - Κοινοπραξίες 22.945.110,62 18.068.384,12

Σύνολο Απαιτήσεων από Κατασκευαστικά Συµβόλαια 52.685.368,28 44.165.246,41 29.694.040,16 26.064.634,48

Υποχρέωση από κατασκευαστικές συµβάσεις (προς πελάτες) 2.303.080,63 2.832.000,88 2.143.354,44 2.817.432,06

Υποχρέωση από κατασκευαστικές συµβάσεις  - Κοινοπραξίες 767.392,51 1.464.937,35

Σύνολο Υποχρεώσεων από Κατασκευαστικά Συµβόλαια 3.070.473,15 4.296.938,23 2.143.354,44 2.817.432,06

Σύνολο ληφθέντων προκαταβολών                    13.525.721,30 13.525.721,30 6.136.242,77 9.742.202,42

Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση                                                 3.124.705,91 2.281.185,92 2.973.994,32 2.237.640,47

- Εισπρακτέες εντός 12 µηνών 2.347.946,92 614.709,22 2.347.946,92 571.163,77

- Εισπρακτέες άνω των 12 µηνών 776.758,99 1.666.476,70 626.047,40 1.666.476,70

 

 

 

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναλύονται ανά έργο ως ακολούθως : 
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ΕΡΓΟ
Σωρευµένο κόστος 

έργων

πλέον: Κέρδος 
που 

αναγνωρίσθηκε 
(σωρευτικά)

µείον: Ζηµία που 
αναγνωρίσθηκε 

(σωρευτικά)

µείον: Τµηµατικές 
Τιµολογήσεις

Έσοδα από 
εκτέλεση 
συµβάσεων 

κατασκευής έργων

Απαίτηση από 
κατασκ/κές 

συµβάσεις (από 
πελάτες)

Υποχρέωση από 
κατασκ/κές 

συµβάσεις (προς 
πελάτες)

Αγ.Κοσµάς Β΄Φάση 501.245,32 1.222.754,68 0,00 -1.724.000,00 0,00 0,00 0,00
Αγ.Ανδρέας 88.714,09 -19.894,32 0,00 -68.819,77 0,00 0,00 0,00
Αµφιάλη-Κοµοτ. ΜΕΤΤΕΜ 413.248,51 -21.147,20 0,00 -199.985,39 0,00 192.115,92 0,00
ΑΡΧΙΜ - Ακροκέραµος 5.096.602,33 1.797.160,82 0,00 -6.893.763,15 760,92 0,00 0,00
ΑΡΧΙΜ - Σπαρτοχώρι 63.194,42 -3.194,42 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Αχλάδα - ∆ΕΗ 9.548.247,95 924.044,01 0,00 -10.461.988,25 1.379.431,94 10.303,71 0,00
Αγωγός Λιν.Ρόδου 1.318.169,21 210.346,15 0,00 -1.086.300,00 1.528.515,36 442.215,36 0,00
Βαρβάρα ∆ΕΗ 26.355.992,26 168.833,04 0,00 -21.523.191,59 3.177.491,49 5.001.633,72 0,00
Βιοαέριο 13.902.737,59 1.210.967,43 0,00 -15.113.705,02 0,00 0,00 0,00
∆όντια ΟΛΠ 2.665.978,45 742.190,58 0,00 -3.408.169,03 0,00 0,00 0,00
∆ωδώνη 1.062.936,70 358.917,00 0,00 -1.421.853,70 0,00 0,00 0,00
ΕΚΟ VATECH 542.903,59 283.096,42 0,00 -826.000,01 0,00 0,00 0,00
ΕΥ∆ΑΠ     Β΄Φάση 104.442,00 -104.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ερευνητκά 398.527,33 -119.451,38 0,00 -279.075,95 0,00 0,00 0,00
ΕΡΓΟΝΕΤ - Κατσέλης 160.849,97 -19.014,94 0,00 -141.835,03 0,00 0,00 0,00
ΕΡΓΟΝΕΤ - Πανεπιστήµιο 3.041.620,95 1.621,21 0,00 -3.043.242,16 5.000,00 0,00 0,00
ΕΤΕ Κάνιγγος 852.335,03 -102.321,47 0,00 -339.297,51 1.824,81 410.716,05 0,00
ΕΤΕ Λασκαράτου 82.127,95 19.876,24 0,00 -102.004,19 0,00 0,00 0,00
ΕΤΕ Μητροπόλεως 3.273.509,41 -91.313,76 0,00 -3.182.195,65 0,00 0,00 0,00
ΕΤΕ Μιαούλη 628.878,95 69.748,29 0,00 -698.627,24 1.200,00 0,00 0,00
ΕΤΕ Νικαίας 39.731,44 41.857,49 0,00 -81.588,93 0,00 0,00 0,00
ΕΤΕ Πειραιά 3.962.432,09 568.787,28 0,00 -4.174.714,24 0,00 356.505,13 0,00
Καλαµάτα-Τσούτσουρας 213.115,64 62.817,98 0,00 -215.933,62 0,00 60.000,00 0,00
Κάρλα 11.492.160,61 1.329.022,28 0,00 -12.635.482,89 0,00 185.700,00 0,00
Κορωπί 23.686.952,03 1.236.726,06 0,00 -24.923.678,09 0,00 0,00 0,00
Λάρισα - ΑΜΑΞ 1.928.139,70 286.160,81 0,00 -2.217.171,54 54.173,34 0,00 -2.871,03
Λάρισα - ∆ΕΥΑ 864.920,82 -60.337,99 0,00 -804.582,83 0,00 0,00 0,00
Λάρισα - ΕΛΑΣ 225.977,97 46.723,89 0,00 -272.701,86 0,00 0,00 0,00
Λάρισα - ΕΛΑΣ Ι 708.707,45 627.082,81 0,00 -1.265.790,26 0,00 70.000,00 0,00
Λάρισα - ΕΤΕ Λαµίας 636.528,32 214.604,47 0,00 -851.132,79 0,00 0,00 0,00
Λάρισα - ΛΑΜΠ 1.324.253,78 -180.195,45 0,00 -1.144.058,33 0,00 0,00 0,00
Λάρισα - ΟΣΕ 176.623,52 96.376,48 0,00 -273.000,00 0,00 0,00 0,00
Λάρισα - Πλατύκαµπος 1.497.341,48 351.086,16 0,00 -1.848.427,64 0,00 0,00 0,00
Λάρισα - ΣΟΑ Ι 443.225,45 50.134,24 0,00 -493.359,69 0,00 0,00 0,00
Λάρισα - ΧΥΤΑ Βόλου 212.901,14 249.766,36 0,00 -462.667,50 462.667,50 0,00 0,00
Λάτσειο 10.730.312,23 -1.985.478,66 0,00 -7.394.833,57 -450.000,00 1.350.000,00 0,00
Μάνδρα ALPHA 826.710,42 67.912,93 0,00 -784.015,85 894.623,35 110.607,50 0,00
Μαρίνα Ζέας 7.743.139,21 1.251.522,00 0,00 -8.717.307,72 -17.316,99 277.353,49 0,00
Μαρούσι 25.199.282,14 -2.951.570,19 0,00 -22.247.711,95 82.718,03 0,00 0,00
Μέτσοβο 17.880.912,87 3.959.773,37 0,00 -21.770.251,31 39.342,61 70.434,93 0,00
Πύργος Ψύξης 122.864,72 9.110,14 0,00 0,00 131.974,86 131.974,86 0,00
Ρεβυθούσα 13.759.380,26 7.055.119,86 0,00 -20.748.447,41 14.191.364,50 66.052,71 0,00
Σαλαµίνα 5.009.935,06 -1.434.719,89 0,00 -3.575.215,17 0,00 0,00 0,00
Σκύβα - ∆ΕΗ 6.798.014,80 -1.421.235,84 -123.764,15 -4.151.149,36 912.916,08 1.101.865,44 0,00
Σούδα 9.828.432,96 1.540.095,53 0,00 -10.747.988,70 282.860,23 620.539,79 0,00
ΤΕ - Motor oil 3.748.898,14 -644.214,03 -163,25 -3.091.227,86 869,36 13.293,00 0,00
ΤΕ - Αθερινόλακκος 55.744.746,44 -11.364.171,31 -51,69 -43.027.089,14 -187.453,42 1.353.434,30 0,00
ΤΕ - ΑΗΣ Αθερινόλακκου 298.467,63 271.763,57 0,00 -570.231,20 0,00 0,00 0,00
Αθερινόλακκος  Β΄ 37.110.156,45 2.528.049,72 0,00 -35.975.121,72 22.907.871,64 3.663.084,45 0,00
ΤΕ - ∆ΕΗ Μεγαλόπολη 468.936,71 -42.278,70 0,00 -426.658,01 0,00 0,00 0,00
ΤΕ - ∆ΕΗ Νησιά 772.977,93 -296.224,26 0,00 -476.753,67 0,00 0,00 0,00
ΤΕ - ∆ΕΗ Ρόδος 737.193,54 -3.036,26 0,00 -734.157,28 0,00 0,00 0,00
ΤΕ - Εγνατία 40.062.070,39 1.692.695,23 0,00 -40.699.830,40 7.616.872,94 1.054.935,22 0,00
ΤΕ - ΕΚΟ ΤΚ - 862 3.373.684,22 -1.464.249,55 0,00 -1.909.434,67 0,00 0,00 0,00
ΤΕ - Λινοπεράµατα 326.603,24 8.888,59 0,00 -335.491,83 0,00 0,00 0,00
ΤΕ - Συντήρηση ∆ΕΠΑ 2.215.708,11 193.844,32 0,00 -2.061.475,87 351.688,65 348.076,56 0,00
ΤΕ - ΤΑΜΕ ΕΛ∆Α 5.375.880,51 -798.317,30 0,00 -4.577.563,21 0,00 0,00 0,00
Τέφρα Μεγαλόπολη 46.120,14 -46.120,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Φυσικό αέριο 1.305.586,88 -843.141,86 0,00 -462.445,02 0,00 0,00 0,00
Ψυττάλεια Α-423 3.619.616,44 329.505,15 0,00 -4.259.448,17 501.335,75 0,00 -310.326,58
Ψυττάλεια Α-426 2.713.224,72 233.691,72 0,00 -2.989.357,93 383.531,56 0,00 -42.441,49
Ψυττάλεια Α-427 1.218.382,70 376.598,38 0,00 -1.599.233,93 197.664,74 0,00 -4.252,85
Γέρακας 1.589.860,78 83.676,87 0,00 -1.673.537,65 1.169.524,66 0,00 0,00
CAR TERMINAL 259.862,09 121.867,91 0,00 -381.730,00 0,00 0,00 0,00
Αλιµος 498.524,36 -498.524,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marine Fishing Port of Sousa (LIBYA) 3.038.873,07 1.997.794,61 0,00 -5.036.667,68 0,00 0,00 0,00
Ground + 4 Parking (BO7) 2.272.541,38 203.123,29 0,00 -2.475.664,67 0,00 0,00 0,00
Kalba Lagoon & Edge Nall (KLB) 7.411.722,95 997.084,52 0,00 -8.408.807,47 0,00 0,00 0,00
RAK 8.711.778,50 2.945.408,80 0,00 -10.966.682,66 1.431.259,80 690.504,64 0,00
Wasit Power Station R310 (WPS) 8.809.571,11 -1.570.959,39 0,00 -7.238.611,72 0,00 0,00 0,00
Al Khan Lagoon Fole Works (ALK) 2.644.800,21 -548.925,73 0,00 -2.095.874,48 0,00 0,00 0,00
Industrial City 2B  (GIC) 30.877.294,27 598.962,32 0,00 -31.476.256,59 0,00 0,00 0,00
G+2 Parking+Mezanine+15 Stores (BO6) 970.790,67 257.404,76 0,00 -1.228.195,43 0,00 0,00 0,00
Marina Mall   (MMR I) 1.204.837,74 562.943,41 0,00 -1.767.794,23 0,00 0,00 -13,08
Port of Fujairah S.Breakwater 13.075.273,81 1.097.698,42 0,00 -13.454.689,32 12.125.636,20 718.282,91 0,00
Plot No 454 Al Mazal Building 1.383.725,04 510.512,38 0,00 -1.894.237,42 1.009.527,01 0,00 0,00
GCAA Air Navigation 7.183.242,44 1.485.404,36 0,00 -10.452.096,22 7.842.684,23 0,00 -1.783.449,42
Al Reem Island Development 7.177.465,90 1.736.337,46 0,00 -8.890.519,95 7.978.169,97 23.283,41 0,00
Al Rumaithy 40.477,76 27.729,87 0,00 -68.207,63 0,00 0,00 0,00
Wip R492 (MVF) & CRTC 560.829,95 946.778,74 0,00 -1.488.393,75 1.507.608,69 19.214,94 0,00
NPE-OT2 1.301.128,61 125.298,04 0,00 0,00 1.426.426,65 1.426.426,65 0,00
Khor Fakkan Port Expansion (KPE) 42.301.672,25 2.365.416,49 0,00 -44.667.088,73 2.616.641,95 0,00 0,00
Khor Fakkan Port Expansion 2 (KPE - 2) 8.238.032,72 94.217,81 0,00 -3.002.097,99 8.332.250,53 5.330.152,54 0,00
Al Shahara Mall (SMI J/V)+(SMI-Profit) 2.281.711,29 -683.734,80 0,00 -1.597.976,49 0,00 0,00 0,00
Braila - Ρουµανία 16.559.635,26 884.283,30 0,00 -13.474.106,46 3.788.716,08 3.969.812,10 0,00
Constanza-Railway station Ρουµανία 3.086.262,30 230.033,47 0,00 -3.168.904,00 2.127.046,92 147.391,77 0,00
Constanza - Ρουµανία 16.660.496,06 1.835.113,02 0,00 -18.077.480,01 6.225.396,70 418.129,07 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 562.692.922,83 23.478.147,33 -123.979,09 -558.496.405,35 112.032.818,64 29.694.040,16 -2.143.354,44  
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Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - FCC 23.523.807,13 -1.283.938,23 -2.383,27 -22.281.150,99 195.068,54 0,00 -43.665,37

Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ 33.609.946,37 1.797.910,35 0,00 -35.406.373,61 297.184,26 1.483,11 0,00

K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ 5.691.951,71 2.097.031,02 0,00 -7.817.141,64 -211,72 0,00 -28.158,92

K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ 38.361.841,81 12.966.601,11 0,00 -50.550.976,03 468.789,95 777.466,89 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380) 383.397,01 130.713,67 0,00 -514.110,68 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α403) 5.741.694,97 2.222.829,80 0,00 -8.022.161,56 63.487,49 0,00 -57.636,79

Κ/Ξ ΑΘ.-ΘΕΜ.-ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 199.480,76 100.028,80 0,00 -299.509,56 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΙ∆/ΣΙΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ Ι ΘΕΜ-ΕΛ.ΤΕΧ.-ΑΘΗΝΑ 254.334,45 1.204,45 0,00 -255.538,90 0,01 0,00 0,00

ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1.138.345,58 447.227,63 0,00 -1.585.573,21 213.800,01 0,00 0,00

ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 250.409,55 177.260,65 0,00 -427.670,20 0,04 0,00 0,00

Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 2.839,89 -2.839,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ 7.481,73 -7.481,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE 29.725,33 -29.725,33 0,00 -69.309,30 -69.309,30 0,00 -69.309,30

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΓΚΟΥΝΤΑΣ/ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 26.844,16 -26.844,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 7.380.227,87 5.322.469,63 0,00 -12.705.608,52 -2.911,02 0,00 -2.911,02

Κ/ΞΙΑ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ - Α1 2.703.673,81 132.412,42 0,00 -2.581.017,31 1.726.205,63 255.068,92 0,00

Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ) 6.196.558,20 -1.184.431,66 -12.887,87 -4.559.996,80 15.390,62 439.241,88 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ) 4.632.556,48 -654.979,49 -6.414,75 -3.749.865,62 2.086,92 221.296,62 0,00

Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.-ΘΕΜ-PASS.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3.064.264,40 311.167,71 0,00 -3.433.274,77 3.045,00 0,00 -57.842,67

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - Κ.Ι.Σ.- ΤΕΡΝΑ (ΚΟΥΚΟΝΤΩΝΗ) 2.143.000,33 1.146.000,00 0,00 -3.289.000,32 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ   (MPC) 20.974.011,57 6.103.491,82 0,00 -27.392.003,21 37.020,28 0,00 -314.499,82

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ - ΑΘΗΝΑ 800.985,48 -47.190,58 0,00 -350.962,61 0,00 402.832,29 0,00

Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ - ΑΘΗΝΑ  (ΑΗΣ ΠΤΟΛ.) 17.016,81 13.274,92 0,00 -30.291,73 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ 821.334,32 44.817,64 0,00 -866.320,73 0,00 0,00 -168,78

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC) 25.725.732,47 4.332.267,53 0,00 -30.008.587,03 32.669,61 49.412,97 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 246.366,34 93.170,15 0,00 -339.536,48 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΚΩΝ.-ΑΘ-Ε∆ΡΑΣΗ-∆ΟΜΙΚΗ (ΑΓ.ΚΟΣ) 2.157.271,91 170.966,80 0,00 -2.328.238,70 0,01 0,00 0,00

Κ/Ξ ΚΩΝ/∆ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Α΄) 697.776,99 467.514,58 0,00 -1.165.291,57 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ) 24.159.917,36 9.254.073,54 0,00 -33.375.080,49 415.097,42 38.910,41 0,00

ΚΞ ∆Ω∆ΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ 28.027.446,03 67.065,39 0,00 -26.668.915,89 2.129.351,04 1.425.595,53 0,00

Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΣΕ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 2.670.116,27 1.445.170,14 0,00 -4.161.822,32 33.517,09 0,00 -46.535,92

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ (CAR TERMINAL) 2.201.349,74 557.377,89 0,00 -2.758.727,63 0,02 0,00 0,00

Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ 908.065,56 509.456,95 0,00 -1.417.522,50 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ) 48.082.445,13 9.616.224,82 0,00 -52.013.020,65 1.888.669,97 5.685.649,30 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΧΛΟΟΤ.ΟΑΚΑ) 1.789.396,27 1.248.059,40 0,00 -3.048.049,89 -2.131,16 0,00 -10.594,22

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ (ΗΣΑΠ) 1.177.921,81 269.690,38 0,00 -1.456.300,02 3.673,47 0,00 -8.687,83

Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ) 901.933,38 220.877,26 0,00 -1.247.299,95 1.516,83 0,00 -124.489,31

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ (ΦΛΟΙΣΒΟΣ) 1.442.955,58 783.820,46 0,00 -2.226.776,04 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 13.022.874,65 1.947.125,35 0,00 -14.749.359,90 225.142,81 220.640,10 0,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ) 953.093,52 108.205,82 0,00 -1.022.499,89 3.288,58 38.799,46 0,00

Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 84.832,96 19.467,04 0,00 -104.300,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 6.633.048,71 315.104,67 0,00 -6.948.153,38 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 1.678.752,21 73.134,77 0,00 -1.751.886,98 136.281,42 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 1.166.680,69 64.797,29 0,00 -1.197.902,62 -54.038,57 33.575,36 0,00

Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ-ΑΘΗΝΑ-ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ 392.097,81 41.201,18 0,00 -433.299,00 0,01 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΠΟΤΙ) 2.066.260,31 -167.029,90 0,00 -1.899.230,40 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 8.382.406,38 -2.374.703,30 -607.276,51 -5.317.837,73 901.525,10 82.588,82 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 900.225,32 -142.922,47 0,00 -757.302,85 0,00 0,00 0,00

SEP GEFYRA 19.573.458,59 -66.066,06 -9,76 -19.510.275,35 0,00 0,00 -2.892,58

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ ΙΙ) 2.754,63 -2.754,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - SNAMPROGETTI 105.919,26 -105.919,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘ.-ΑΡΧΙΜ.-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΟΛΠ  ΙΙΙ) 42.065,26 -42.065,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ Ι) -364,51 364,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ∆ΑΓΡΕΣ 96,56 -96,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΛΤΕΡ 367,04 -367,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ 3.330,31 -3.330,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ -   ΜΗΧΑΝΙΚΗ 29.523.322,05 1.260.524,23 0,00 -27.983.652,38 14.993.291,76 2.800.193,90 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΛΑΣΠΗ) 192.276,16 160.169,00 0,00 -352.445,16 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) 9.674.111,38 598.654,27 0,00 -7.667.040,23 5.796.613,73 2.605.725,42 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Α-425 11.280.576,19 2.976.488,49 0,00 -13.212.704,98 6.335.218,80 1.044.359,71 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ  (ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ) 13.180.686,22 1.114.255,16 0,00 -13.203.295,98 7.063.837,51 1.091.645,40 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) 147.250,29 -6.406,30 -0,17 -88.343,81 140.843,99 52.500,01 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (Β΄ΦΑΣΗ) 2.703.351,34 885.168,14 0,00 -2.565.513,39 3.588.519,47 1.023.006,08 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 1.958.835,05 125.032,03 0,00 -2.011,86 2.081.855,21 2.081.855,21 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (A-417) 2.173.538,47 114.282,27 0,00 -103.096,46 2.287.820,74 2.184.724,28 0,00

Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι 229.772,55 125,15 0,00 0,00 230.704,72 229.897,70 0,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ 150.855,11 0,00 0,00 0,00 150.855,11 150.855,11 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΙΜΕΚ HELLAS 9.354.393,25 393.972,38 0,00 -9.740.579,49 743.904,01 7.786,14 0,00

Κ/Ξ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3.505,64 -3.505,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΣΚ.ΣΥΜΒΑΣ.ΑΠΟ ΚΟΙΝ/ΞΙΕΣ 433.724.797,87 66.095.650,85 -628.972,34 -477.013.758,27 52.077.675,43 22.945.110,62 -767.392,51

Γέρακας 1.526.097,19 109.981,06 0,00 -1.589.860,75 1.125.038,11 46.217,50 0,00

Πόσιµο Νερό 951.299,62 9.331,48 0,00 -960.631,10 487.894,07 0,00 0,00

Μαρασιά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καβούρι 98.460,85 10.940,08 0,00 -162.578,06 109.400,93 0,00 -53.177,13

∆ΕΗ Ρόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πολυδοµική 506.223,83 56.247,09 0,00 -614.063,20 562.470,92 0,00 -51.592,28

ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΝΕΤ 3.082.081,49 186.499,71 0,00 -3.327.133,11 2.284.804,03 46.217,50 -104.769,41

Κ/Ξ ΕΒΡΟΣ 2.589.568,10 392.710,55 0,00 -3.014.231,87 1.180.198,38 0,00 -31.953,23

Κ/Ξ ΕΡΓΟΝΕΤ - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ 412.851,48 48.559,38 0,00 -466.998,95 242.320,66 0,00 -5.588,10

Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ 2.606.094,71 8.712,52 0,00 -2.632.222,69 2.614.807,23 0,00 -17.415,46

ΣΥΝΟΛΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΕΡΓΟΝΕΤ 5.608.514,28 449.982,44 0,00 -6.113.453,50 4.037.326,27 0,00 -54.956,78

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΙΛΟΥ 1.005.108.316,47 90.210.280,32 -752.951,43 -1.044.950.750,23 170.432.624,36 52.685.368,28 -3.070.473,15  
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6.11 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Πελάτες (ανοικτός λογαριασµός) 39.677.545,34 34.347.481,19 37.166.115,45 32.742.577,13
Πελάτες- λογαριασµός παρ/νων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 2.973.994,32 2.237.640,47 2.973.994,32 2.237.640,47
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες & Γραµµάτια Εισπρακτέα 1.101.861,40 1.255.634,39 115.691,94 2.613,51
Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες & χρεώστες 242.930,80 262.909,57 41.524,46 41.524,46
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -3.314.161,04 -2.793.761,04 -3.314.161,04 -2.793.761,04
Κοινοπραξίες (Πελάτες - επιταγές -γραµµάτια) 9.567.121,13 8.773.390,03 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρών Απαιτήσεων από Πελάτες 50.249.291,95 44.083.294,61 36.983.165,13 32.230.594,53  
Η Ανάλυση των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από το IFRS 7,  παρατίθεται 

ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Λιγότερο από 3 µήνες 31.595.253,64 26.812.264,97 28.380.141,86 25.512.831,03
Μεταξύ 3 και 6 µηνών 3.162.443,61 5.170.301,12 801.308,16 1.320.658,00
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 8.268.769,33 3.102.362,72 947.613,68 1.678.668,75
Μεγαλύτερη του 1 έτους 7.222.825,37 8.998.365,80 6.854.101,43 3.718.436,75
Σύνολο 50.249.291,95 44.083.294,61 36.983.165,13 32.230.594,53  
Οι προβλέψεις αποµείωσης για πελάτες αναλύονται ως ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 3.534.498,04 3.534.498,04
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 26.890,64 26.890,64

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 767.627,64 767.627,64

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.793.761,04 2.793.761,04
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 520.400,00 520.400,00

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 3.314.161,04 3.314.161,04  

6.12 Κοινοπραξίες 

Η Εταιρεία ως µέλος κοινοπραξιών αναγνωρίζει την συµµετοχή της στις από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές 

οντότητες µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. 

Οι σηµαντικότερες συµµετοχές της Εταιρείας σε κοινοπραξίες είναι οι ακόλουθες: 

A/A ΟΝΟΜΑ Κ/ΞΙΑΣ ΕΡΓΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΑΘΗΝΑΣ

1 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - F.C.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 50,00%

2 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΙΜΕΚ HELLAS
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜ.-Η/Μ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΤΜΗΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & 
ΞΕΝΟ∆ΟΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

99,00%

3 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ & ΑΠΟ 
Α.Κ.ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ,ΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΛΑΜΙΑ-
ΡΑΧΕΣ

50,00%

4 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC) ME ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ+ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 26,00%

5 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) : ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

29,00%

6 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 10-28 (ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟ∆ΡΟΜΟΥ) 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ"

70,00%

7 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Α-425
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Α- 425

50,00%

8 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ (ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ 50,00%

9
Κ/Ξ ΘΕΜΕΛ/ΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-PASSAVANT ROEDIGER 
PROD.GMBH-GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ 26,67%

10 Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ ΕΩΣ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.2.2/3  -  1.3.1/2  - 
2.1

50,00%

11 Κ/Ξ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ DN6 ΤΜΗΜΑ CRAIOVA - DROBETA TURNUSEVERIN Χ.Θ 298 + 000 ΣΥΜΒΑΣΗ 
4R12

35,00%

12 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (2.4) 37,50%

13 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (A-417)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Α-417

70,00%

14 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (Β΄ΦΑΣΗ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Β΄ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

50,00%

15 Κ/ΞΙΑ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ - Α1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ, ΦΑΣΗ Α1 - ΤΜΗΜΑ Α 55,56%

16 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ)
BUCAREST WASTEWATER TREATMENT PLANT REHABILITATION : STAGE 1 2004/RO/16/P/PE/003-3, 
Publication Reference: EUROPEAID/120608/D/W/RO.

50,00%

17 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙ∆Ι

5,00%

18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ

5,00%  
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Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο ενεργητικού, υποχρεώσεων, πωλήσεων και 

αποτελεσµάτων της Εταιρείας σε κοινοπραξίες και περιλαµβάνονται στον ισολογισµό και την κατάσταση 

αποτελεσµάτων. 

 

31/12/2007 31/12/2006

Περιουσιακά Στοιχεία

Mη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.620.776,55 1.068.986,18

Κυκλοφορούν ενεργητικό 46.494.222,78 42.679.828,77

49.114.999,33 43.748.814,95

Yποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 147.200,38 12.440,38

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.001.536,87 32.047.564,12

31.148.737,25 32.060.004,50

Καθαρή θέση 17.966.262,08 11.688.810,45

31/12/2007 31/12/2006

Έσοδα 50.948.273,85 52.163.637,24

Έξοδα -50.389.132,55 -50.362.932,55

Κέρδη/ ζηµιές (µετά φόρων) 559.141,30 1.800.704,69

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 

Τα ανωτέρω κονδύλια αναλύονται ανά κοινοπραξία ως ακολούθως : 
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Περιγραφή
Ποσοστό 
Συµµετοχής

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό

Μη 
κυκλοφορούν 
Ενεργητικό

Βραχυπρόθ. 
Υποχρεώσεις

Μακροπρόθ. 
Υποχρεώσεις

Καθαρή Θέση

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 50% 480,53 0,00 -5.730,81 0,00 6.211,34

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - FCC 50% 42.566,78 10.048,85 -10.682,28 0,00 63.297,91

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ 34% 17.834,53 0,00 17.834,53 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE 46,875% 77.486,65 0,00 69.907,50 0,00 7.579,15

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - SNAMPROGETTI 100% 146.681,62 2.450,48 2.445,98 0,00 146.686,12

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ V) 100% 0,00 0,00 11.523,68 0,00 -11.523,68

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 50% 3.645,08 0,00 -8.409,12 0,00 12.054,20

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 50% 67.566,20 0,00 6.475,53 0,00 61.090,67

K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ 25% 2.882,05 0,00 54.881,17 0,00 -51.999,12

Κ/Ξ ΑΘ.-ΘΕΜ.-ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 33,33% 22.233,45 0,00 13.333,30 0,00 8.900,15

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ (ΦΛΟΙΣΒΟΣ) 66,67% 65.855,10 0,01 2.091,31 0,00 63.763,80

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC) 26% 1.656.798,61 3.277,77 1.149.401,92 0,00 510.674,46

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ - ΑΘΗΝΑ 50% 478.795,35 84,92 647.802,84 0,00 -168.922,57

Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ 7,74% 171.026,45 365,07 -88.866,28 13.214,38 247.043,42

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ) 33,33% 260.748,94 0,06 76.738,72 0,00 184.010,28

Κ/Ξ ΕΥΚΛ.-ΘΕΜ.-ΒΙΟΤΕΡ-ΑΘΗΝΑ 100% 0,00 0,00 3.656,40 0,00 -3.656,40

K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ 26,67% 986.073,52 2.449,80 314.720,51 0,00 673.802,81

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α403) 33,33% 229.059,96 0,00 127.420,62 0,00 101.639,34

Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ) 33,33% 801.192,19 0,00 124.846,02 0,00 676.346,17

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ   (MPC) 50% 380.804,37 0,02 322.347,93 0,00 58.456,46

Κ/Ξ ΜΗΧ/ΚΗ-ΑΒΑΞ-ΑΘΗΝΑ-ΜΟΧΛΟΣ 15,54% 0,00 0,00 -323.211,48 0,00 323.211,48

ΚΞ ∆Ω∆ΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ 50% 2.354.243,47 70.069,49 2.142.206,51 0,00 282.106,45

Κ/ΞΙΑ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ - Α1 55,56% 625.667,19 18.854,71 389.409,80 0,00 255.112,10

Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 16,5% 3.580,15 0,00 161.521,31 0,00 -157.941,16

Κ/Ξ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 35% 573.884,68 106.395,71 680.280,39 0,00 0,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 37,5% 259.487,01 17.752,13 99.891,86 0,00 177.347,28

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ (CAR TERMINAL) 50% 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ) 29% 11.262.049,48 6.896,90 5.715.012,94 0,00 5.553.933,44

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ (ΗΣΑΠ) 50% 19.210,85 0,00 -17.156,51 0,00 36.367,36

Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΣΕ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 13,3% 34.880,40 1.875,29 -85.671,89 0,00 122.427,58

Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ) 50% 126.418,54 0,00 104.289,28 0,00 22.129,26

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΧΛΟΟΤ.ΟΑΚΑ) 21,1% 165.903,48 0,00 69.289,65 0,00 96.613,83

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ) 40% 116.992,92 905,01 618.998,73 0,00 -501.100,80

SEP GEFYRA 7,74% 0,00 0,00 -22.415,87 0,00 22.415,87

Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 50% 12.972,70 0,00 -637,40 0,00 13.610,10

ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 33,33% 151.978,02 106.765,94 37.798,05 0,00 220.945,91

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380) 33,33% 37.026,05 0,00 0,03 0,00 37.026,02

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26% 70.140,12 102,61 21.318,81 0,00 48.923,92

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ) 37,5% 104.166,37 0,00 11.506,16 0,00 92.660,21

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-   ΜΗΧΑΝΙΚΗ 50% 5.620.320,27 335.734,56 4.970.370,90 0,00 985.683,93

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΕΤ/ΡΑ ΛΑΣΠΗΣ) 50% 112.191,97 0,00 -75,00 0,00 112.266,97

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΙΜΕΚ HELLAS 99% 514.446,68 0,00 262.147,79 0,00 252.298,89

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) 70% 4.065.643,51 1.500.030,93 3.150.722,36 0,00 2.414.952,08

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Α-425) 50% 2.471.937,69 143.738,41 1.279.507,68 0,00 1.336.168,42

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ (ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ) 50% 1.439.004,87 13.526,06 578.076,09 0,00 874.454,84

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) 50% 71.550,85 0,01 77.957,32 0,00 -6.406,46

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (Β΄ΦΑΣΗ) 50% 1.455.648,69 84.140,12 802.538,10 0,00 737.250,71

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 50% 4.130.036,11 146.051,19 3.959.845,04 133.986,00 182.256,26

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (A-417) 70% 4.739.290,22 0,00 3.118.460,32 0,00 1.620.829,90

Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι 5% 363.988,12 25.564,16 214.359,69 0,00 175.192,59

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ 5% 179.830,99 23.696,34 153.456,73 0,00 50.070,60

Γενικό άθροισµα 46.494.222,78 2.620.776,55 31.001.536,87 147.200,38 17.966.262,08  
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Κωδικός Περιγραφή Έσοδα Έξοδα
Κέρδη/ ζηµιές 
(µετά φόρων)

K_000001 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 0,00 -0,20 -0,20
K_000002 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - FCC 195.068,54 -194.643,70 424,84
K_000003 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ ΙΙ) 0,02 0,00 0,02
K_000005 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ 924,59 -924,59 0,00
K_000006 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE -69.247,55 3.465,46 -65.782,09
K_000007 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - SNAMPROGETTI 0,00 -51.807,00 -51.807,00
K_000009 Κ/Ξ ΑΘ.-ΑΡΧΙΜ.-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΟΛΠ  ΙΙΙ) 0,00 -0,02 -0,02
K_000010 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ V) 5.335,50 0,00 5.335,50
K_000011 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (ΟΛΠ Ι) 395,13 364,51 759,64
K_000013 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΓΚΟΥΝΤΑΣ/ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 18.288,80 -18.288,80 0,00
K_000015 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 136.281,42 -132.668,53 3.612,89
K_000017 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ -54.038,57 -48.567,04 -102.605,61
K_000018 K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ -156,78 -615,88 -772,66
K_000019 Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.-ΘΕΜ-PASS.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.870,67 -2.870,52 0,15
K_000020 Κ/Ξ ΑΘ.-ΘΕΜ.-ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 154,78 0,00 154,78
K_000021 Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 1.517,11 -1.517,11 0,00
K_000024 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ -8.332,60 8.332,60 0,00
K_000026 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ (ΦΛΟΙΣΒΟΣ) 301,17 -186,60 114,57
K_000027 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC) 32.669,61 -231.394,42 -198.724,81
K_000028 Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ-ΑΘΗΝΑ-ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ 0,01 0,00 0,01
K_000029 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ 3.330,31 -3.330,31 0,00
K_000030 Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΟΛΠ IV) -11.462,94 0,00 -11.462,94
K_000031 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ - ΕΚΤΕΡ -25.552,69 0,00 -25.552,69
K_000032 Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ - ΑΘΗΝΑ 0,00 -96,49 -96,49
K_000033 Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ 299.615,31 -293.117,84 6.497,47
K_000034 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ) 2.086,92 -48.514,54 -46.427,62
K_000036 K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ 470.558,78 -330.101,07 140.457,71
K_000038 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α403) 64.580,33 -25.742,58 38.837,75
K_000039 Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ) 215.390,62 2.504,70 217.895,32
K_000042 Κ/Ξ ΚΩΝ.-ΑΘ-Ε∆ΡΑΣΗ-∆ΟΜΙΚΗ (ΑΓ.ΚΟΣ) -137.515,05 -70.391,52 -207.906,57
K_000043 Κ/Ξ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 2.208,47 -2.208,46 0,01
K_000044 Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ   (MPC) 37.020,28 -12.801,02 24.219,26
K_000047 ΚΞ ∆Ω∆ΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ 2.129.351,04 -2.868.367,78 -739.016,74
K_000049 Κ/ΞΙΑ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ - Α1 1.549.935,93 -1.717.144,74 -167.208,81
K_000050 Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 102,91 0,00 102,91
K_000051 Κ/Ξ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ -582.452,77 -2.094.079,34 -2.676.532,11
K_000055 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 227.215,81 -135.332,86 91.882,95
K_000057 Κ/Ξ ΚΩΝ/∆ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Α΄) 1.690,97 -1.690,96 0,01
K_000058 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ (CAR TERMINAL) -2.620,32 -12.872,40 -15.492,72
K_000059 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ) 1.888.669,97 -705.840,90 1.182.829,07
K_000061 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ (ΗΣΑΠ) 3.704,72 -2.604,80 1.099,92
K_000062 Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΣΕ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 33.517,09 -30.126,12 3.390,97
K_000064 Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ) 1.516,83 -12.440,27 -10.923,44
K_000065 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΧΛΟΟΤ.ΟΑΚΑ) -2.131,16 1.788,27 -342,89
K_000066 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ) 415.097,42 -662.676,97 -247.579,55
K_000068 Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ 349,08 -349,08 0,00
K_000070 Κ/Ξ ΑTHENA - LILLEY 425.796,73 0,00 425.796,73
K_000072 ΣΥΝΙ∆/ΣΙΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ Ι ΘΕΜ-ΕΛ.ΤΕΧ.-ΑΘΗΝΑ 0,01 0,00 0,01
K_000081 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 0,00 72,22 72,22
K_000085 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΠΟΤΙ) 22.914,94 -712,20 22.202,74
K_000087 ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 214.012,71 -173.682,92 40.329,79
K_000090 ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 5,56 0,00 5,56
K_000091 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380) 199,41 -464,00 -264,59
K_000092 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00 934,83 934,83
K_000096 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ) 3.288,58 -2.664,42 624,16
K_000100 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-   ΜΗΧΑΝΙΚΗ 14.993.291,76 -14.737.130,73 256.161,03
K_000102 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΕΤ/ΡΑ ΛΑΣΠΗΣ) 834,65 -904,00 -69,35
K_000103 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΙΜΕΚ HELLAS 743.904,01 -784.643,61 -40.739,60
K_000104 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) 5.796.613,73 -5.622.056,56 174.557,17
K_000105 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Α-425) 6.343.473,31 -5.102.634,90 1.240.838,41
K_000106 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ (ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ) 7.067.965,49 -6.653.898,20 414.067,29
K_000107 Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) 140.843,99 -147.250,46 -6.406,47
K_000108 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (Β΄ΦΑΣΗ) 3.591.713,48 -2.924.643,38 667.070,10
K_000109 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 2.083.867,07 -1.959.106,27 124.760,80
K_000110 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (A-417) 2.291.665,53 -2.202.109,04 89.556,49
K_000111 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι 230.704,75 -230.512,16 192,59
K_000112 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ 150.938,43 -150.867,83 70,60
Γενικό άθροισµα 50.948.273,85 -50.389.132,55 559.141,30  

Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οµίλου που αφορούν κοινοπραξίες αναλύονται παρακάτω 

στην παράγραφο 6.35 «Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις». 
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6.13 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 3.333.152,36 5.950.229,45 3.156.571,59 5.856.887,41
Χρεώστες ∆ιάφοροι 29.952.050,49 32.053.574,54 30.393.220,33 32.110.332,33
Λογαριασµοί ∆ιαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων 1.645.611,71 1.314.580,90 1.606.471,70 1.254.108,97
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 2.196.198,02 1.869.837,01 2.174.044,91 1.860.485,96
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -7.829.328,71 -7.411.641,97 -7.829.328,71 -7.411.641,97
Απαίτηση από Τόκους  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.956.462,55 3.956.462,55 3.956.462,55 3.956.462,55
Κοινοπραξίες - Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 2.224.964,51 572.269,31 0,00 0,00
Κοινοπραξίες - Χρεώστες & Λ/σµοί διαχειρ και προκαταβ 7.661.866,80 4.867.729,86 0,00 0,00
Κοινοπραξίες - Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 1.263.498,82 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 44.404.476,55 43.173.041,65 33.457.442,37 37.626.635,25

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι προβλέψεις αποµείωσης για λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 8.064.777,32 8.064.777,32
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 86.112,71 86.112,71

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 739.248,06 739.248,06

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.411.641,97 7.411.641,97
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 517.589,81 517.589,81

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 99.903,07 99.903,07

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 7.829.328,71 7.829.328,71  
 

Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνονται: 

 

α) Ποσό € 16.470 χιλ. που αφορά απαίτηση από τους µετόχους της απορροφηθείσας εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. που επιδικάστηκε µε την απόφαση 21/2005 του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου στις 10 Ιουνίου 2005. 

Μετά την έκδοση της ∆ιαιτητικής Απόφασης, οι κ.κ. µέτοχοι της απορροφηθείσας εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. άσκησαν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την από 30.8.2005 αγωγή αναγνώρισης ανυπαρξίας 

και ακύρωσης της ως άνω 21/2005 ∆ιαιτητικής Αποφάσεως, η οποία συζητήθηκε στις 19.1.2006. Επ’ αυτής 

εκδόθηκε η απόφαση ΕφΑθ. 2471/2006, η οποία απέρριψε την αγωγή ακυρώσεως των κ.κ. µετόχων της 

απορροφηθείσας εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε., καθιστώντας τελεσίδικη την υπ’ αριθµ. 21/2005 

∆ιαιτητική Απόφαση. Οι αντίδικοι έχουν ασκήσει αίτηση αναιρέσεως, η οποία συζητήθηκε µε αντιµωλία την 

15/10/2007 στο Α1 Τµήµα του Αρείου Πάγου, µε Αριθµό Πινακίου 31, η δε εισήγηση που εκδόθηκε πριν την 

δικάσιµο αυτή ήταν απορριπτική.  Επίσης, µε την υπ’ αριθµ. 985/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών 

απερρίφθη και η δεύτερη από 15.2.2006 αγωγή ακυρώσεως των κ.κ. µετόχων της απορροφηθείσας 

εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. κατά της ίδιας ∆ιαιτητικής Αποφάσεως.  Αναίρεση δεν ασκήθηκε.  Προς 

εξασφάλιση της απαιτήσεως αυτής η Εταιρεία έχει προβεί στην συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και 

ακίνητης περιουσίας των µετόχων-εγγυητών µέχρι του ποσού των € 21.900 χιλ. 

Η Εταιρεία έχει δροµολογήσει την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του συνόλου της περιουσίας των 

αντιδίκων. 

 

β) Ποσό € 4.376 χιλ που αφορά απαίτηση από τους µετόχους της απορροφηθείσας εταιρείας ΜΕΤΤΕΜ Α.Ε. 

στα πλαίσια της εγγυητικής τους ευθύνης. Για την εξασφάλιση των ανωτέρω απαιτήσεων έχει διαταχθεί η 

συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας για ποσό € 8.000 χιλ µε την απόφαση 
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7945/10-10-2003 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  Στις 27/2/2008 συζητήθηκε µε αντιµωλία αγωγή 

αποζηµιώσεως στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά των παραπάνω προσώπων και αναµένεται η 

έκδοση αποφάσεως που πιστεύουµε ότι θα είναι ευνοϊκή για την Εταιρεία. 

Πρόθεση και σκοπός της διοίκησης της Εταιρείας, είναι σε περίπτωση θετικής έκβασης της παραπάνω 

δικαστικής εκκρεµότητας υπέρ της Εταιρείας, να δροµολογηθεί άµεσα η διαδικασία της αναγκαστικής 

εκτέλεσης κατά του συνόλου της περιουσίας των αντιδίκων, συντηρητικώς κατασχεθείσης ή όχι, (κινητής, 

ακινήτων, µετοχών και εις χείρας τρίτων). 

 

6.14 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως 

ακολούθως: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 253.228,46 699.209,70 63.632,11 611.496,21
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 4.293.858,36 4.712.014,88 3.892.247,13 4.216.588,27
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα κοινοπραξιών 6.272.536,48 9.624.571,76 0,00 0,00

Σύνολο 10.819.623,30 15.035.796,34 3.955.879,24 4.828.084,48

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Το 

πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις για την παρουσιαζόµενη χρήση είναι 

1,5%. 

Κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς. 

 

6.15 Ίδια κεφάλαια 

 

• Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 49.152.904 κοινές πλήρως εξοφληµένες µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας € 0,80 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 39.322.323,20. 

Οι µετοχές της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Στη χρήση 2007 η Εταιρεία προχώρησε σε ακύρωση 86.118 ιδίων µετοχών µε µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά ποσό 67.172,04 €  και σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 983.058,08 € µε 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,78 € σε 0,80 € (Β΄ 

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στις 9.08.2007). 

Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε από την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε 

αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας. Το ποσό της διαφοράς υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε ποσό € 

29.287.511,99. 

ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 

Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 12.347.327,99 12.564.011,47

Επανεκτίµηση:
πλέον: Κέρδη από επανεκτίµηση σε εύλογες αξίες 0,00 0,00
µείον: Αναλογούν φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00

µείον: Μεταφορά στα αποτελέσµατα της περιόδου (ποσό που 
αναλογεί στα πωληθέντα µέσα στην περίοδο χρηµ/κα µέσα) 

0,00 0,00

πλέον: Φόρος επί του µεταφερόµενου ποσού 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 12.347.327,99 12.564.011,47

     πλέον: Κέρδη από επανεκτίµηση σε εύλογες αξίες 8.044.642,07 8.044.642,07

     µείον: Αναλογούν φόρος εισοδήµατος -5.097.992,52 -5.152.163,39

µείον: Μεταφορά στα αποτελέσµατα της περιόδου (ποσό που 
αναλογεί στα πωληθέντα µέσα στην περίοδο χρηµ/κα µέσα) 

0,00 0,00

πλέον: Φόρος επί του µεταφερόµενου ποσού 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 15.293.977,54 15.456.490,15  

 

iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά 
αποθεµατικά

Έκτακτα 
Αποθεµατικά

Αφορολόγητα και 
Αποθεµατικά 
ειδικών 
διατάξεων

Αποθεµατικό 
Ν.1828/1989

Αποθεµατικό 
Ιδίων Μετοχών

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 2.834.175,39 15.011,36 76.014,44 4.027.967,69 1.116.406,54 238.546,86 8.308.122,28

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 4.713,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.713,18

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.838.888,57 15.011,36 76.014,44 4.027.967,69 1.116.406,54 238.546,86 8.312.835,46

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 6.441,28 0,00 0,00 0,00 -983.058,08 -238.546,86 -1.215.163,66

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 2.845.329,85 15.011,36 76.014,44 4.027.967,69 133.348,46 0,00 7.097.671,80

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά 
αποθεµατικά

Έκτακτα 
Αποθεµατικά

Αφορολόγητα και 
Αποθεµατικά 
ειδικών 
διατάξεων

Αποθεµατικό 
Ν.1828/1989

Αποθεµατικό 
Ιδίων Μετοχών

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 2.812.433,86 15.011,36 76.014,44 4.000.467,69 1.116.406,54 238.546,86 8.258.880,75
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - - - - - 
Λοιπά 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.812.433,86 15.011,36 76.014,44 4.000.467,69 1.116.406,54 238.546,86 8.258.880,75
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - - -983.058,08 -238.546,86 - 
Λοιπά 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 2.812.433,86 15.011,36 76.014,44 4.000.467,69 133.348,46 0,00 7.037.275,81

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά έχουν µειωθεί κατά το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας η οποία έχει 

υπολογιστεί µε ένα µέσο φορολογικό συντελεστή 25%. 

 

iv) Συναλλαγµατικές διαφορές 

Οι Μεταβολές του κονδυλίου των συναλλαγµατικών διαφορών που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής : 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 0,00 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής υποκ/των εξωτερικού 1.004.856,74 1.004.856,74
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής υποκ/των θυγατρικών -44.390,90 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 960.465,84 1.004.856,74
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής υποκ/των εξωτερικού 3.281.930,71 3.281.930,71
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής υποκ/των θυγατρικών 27.157,08 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 4.269.553,63 4.286.787,45  

 

6.16 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται (στο επίπεδο της κάθε 

επιµέρους εταιρείας) όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες 

φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι 

φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Tα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 914.582,25 -18.816,12 1.237.695,27 -17.253,53 914.458,48 0,00 1.236.945,78 0,00
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 37.126,05 -3.340.775,31 35.649,42 -3.605.961,93 0,00 -3.300.419,32 0,00 -3.566.244,52
Επενδύσεις Σε ακίνητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Κατασκευαστικά Συµβόλαια 0,00 -1.002.196,54 339.458,30 -7.663,02 0,00 -1.030.573,73 339.458,30 0,00
Κοινοπραξίες 0,00 -1.307.206,86 0,00 -1.156.350,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποθεµατικά
Αποφορολόγηση αποθεµατικών 0,00 -1.363.831,16 0,00 -1.363.831,16 0,00 -1.363.831,16 0,00 -1.363.831,16
Αποφορολόγηση αποθεµατικών εύλογης αξίας 0,00 -5.097.992,52 0,00 0,00 0,00 -5.152.163,39 0,00 0,00

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους 228.478,81 0,00 296.281,25 0,00 213.664,75 0,00 281.467,19 0,00
Κοινοπρακτικό ∆άνειο 0,00 0,00 0,00 -40.089,97 0,00 0,00 0,00 -40.089,97
Οµολογιακό ∆άνειο 0,00 -13.723,33 0,00 0,00 0,00 -13.723,33 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Φορολογικές ζηµίες 2.500.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00

Μερικό σύνολο 3.680.187,11 -12.144.541,84 4.234.084,24 -6.191.149,69 3.628.123,23 -10.860.710,93 4.182.871,27 -4.970.165,65

Συµψηφισµός -3.680.187,11 3.680.187,11 -4.234.084,24 4.234.084,24 -3.628.123,23 3.628.123,23 -4.182.871,27 4.182.871,27

Σύνολο 0,00 -8.464.354,73 0,00 -1.957.065,45 0,00 -7.232.587,70 0,00 -787.294,38

31/12/200631/12/2006
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007 31/12/2007
Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η µητρική Εταιρεία και οι υπόλοιπες εταιρείες που 

έχουν έδρα στην Ελλάδα για το 2007 ίσος µε 25%. Ειδικότερα, από 35% που ίσχυε µέχρι την χρήση 2004, 

µειώθηκε σε 32% για τη χρήση 2005 και σε 29% για τη χρήση 2006, ενώ από την χρήση 2007 και µετά 

διαµορφώνεται σε 25%. 

 

Στις 31/12/2007 υπήρχαν φορολογικές ζηµιές της χρήσης και τριών παρελθουσών χρήσεων για την 

Εταιρεία, ύψους € 25 εκ. περίπου, από τις οποίες υπολογίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για 

ποσό ύψους € 10 εκ. βάσει των εκτιµήσεων της διοίκησης ότι αυτές θα µειώσουν το φορολογητέο κέρδος 

επόµενων χρήσεων. Με βάση την φορολογική νοµοθεσία, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αξιοποιήσει 

φορολογικά τις προαναφερθείσες ζηµίες κατά τη διάρκεια µιας πενταετίας από τη χρήση στην οποία 

δηµιουργήθηκαν.  

Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο ορισµένα εισοδήµατα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο απόκτησης τους, 

αλλά κατά το χρόνο διανοµής τους στους µετόχους. Η λογιστική αρχή του Οµίλου είναι να αναγνωρίζει 
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αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα αυτά κατά το χρόνο πραγµατοποίησης τους, 

ανεξάρτητα από το χρόνο διανοµής τους. 

 

6.17 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, 

την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο 

προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν 

αναλογιστικής µελέτης.  

Η σχετική υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν. 2112/20 2.015.527,96 1.201.751,94 1.934.713,60 1.125.868,75

Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά την 
συνταξιοδότηση

0,00 0,00
0,00 0,00

Σύνολο 2.015.527,96 1.201.751,94 1.934.713,60 1.125.868,75

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν. 2112/20 813.776,02 4.301,63 808.844,85 0,00

Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά την 
συνταξιοδότηση

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 813.776,02 4.301,63 808.844,85 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό έχουν προσδιοριστεί ως εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Παρούσα αξία της συσσωρευµένης υποχρέωσης 2.015.527,96 1.201.751,94 1.934.713,60 1.125.868,75

Μη αναγνωρισθέντα\ αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 0,00 0,00 0,00 0,00

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρέωση στον ισολογισµό 2.015.527,96 1.201.751,94 1.934.713,60 1.125.868,75  
 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην  κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.016.150,08 70.836,71 1.011.218,91 67.294,87

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 33.739,81 11.310,59 33.739,81 10.550,80
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν 
στην περίοδο

-217.155,98 -63.644,89 -217.155,98 -63.644,89

Συναλλαγµατικές διαφορές από πρόγραµµα εξωτερικού 
(υποκατ/τα)

-18.957,89 0,00 -18.957,89 0,00

Παροχές που πληρώθηκαν απο τον εργοδότη 0,00 -14.200,78 0,00 -14.200,78

Σύνολο 813.776,02 4.301,63 808.844,85 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1% 4,5% 4,1% 4,5%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 5,0% 3,5% 5,0% 3,5%
Ποσοστό αποχωρήσεων 0,0% 1,0% 0,0% 1,0%  

 

Οι παροχές προς το προσωπικό σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα 19.535.242,77 16.678.187,08 12.847.690,81 11.680.296,08
Εξοδα κοινωνικής ασφάλισης 4.037.767,97 3.544.066,95 1.979.798,45 2.135.037,99
Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 504.359,71 372.178,21 278.203,19 300.765,63
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 1.016.150,08 70.836,71 1.011.218,91 67.294,87
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 1.502.443,62 1.018.592,42 1.402.785,52 915.713,84
Σύνολο 26.595.964,15 21.683.861,37 17.519.696,88 15.099.108,41

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόµενη 

ηµεροµηνία αναλύεται ως εξής : 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μισθωτοί 222 210 194 191

Ηµεροµίσθιοι 54 77 50 75
Σύνολο 276 287 244 266

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
6.18 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου (µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες) αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 54.422.052,48 26.224.999,02 53.845.916,51 25.572.552,86
Τραπεζικός δανεισµός πληρωτέος στην επόµενη χρήση 86.105,40 4.797.145,40 0,00 4.711.040,00
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 54.508.157,88 31.022.144,42 53.845.916,51 30.283.592,86

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 18.582.528,96 21.557.158,84 17.156.304,95 19.869.138,20
Τραπεζικός δανεισµός Κοινοπραξιών 7.587.831,76 7.853.419,13 0,00 0,00
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 100,00 388.401,54 100,00 388.401,54
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 26.170.460,72 29.798.979,51 17.156.404,95 20.257.539,74

Σύνολο δανείων 80.678.618,60 60.821.123,93 71.002.321,46 50.541.132,60

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι ηµεροµηνίες λήξεως του συνόλου των δανείων του Οµίλου είναι οι εξής: 

 

1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 2 

ετών
Μεταξύ 2 και 5 

ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο
31 ∆εκεµβρίου 2006
Σύνολο δανείων 34.596.124,91 6.772.120,00 19.452.879,02 0,00 60.821.123,93

31 ∆εκεµβρίου 2007
Σύνολο δανείων 26.256.566,12 576.135,97 33.845.916,51 20.000.000,00 80.678.618,60  
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Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων του Οµίλου είναι οι εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006
1 έτος έως και 2 έτη 662.241,37 11.569.265,40
Μεταξύ 2 και 5 ετών 33.845.916,51 19.452.879,02
Πάνω από 5 έτη 20.000.000,00 -

54.508.157,88 31.022.144,42  
 

Οι µελλοντικές πληρωµές του Οµίλου που αφορούν µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται ως 

εξής: 

 

Μισθώµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταβλητέα σε: 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Έως 1 έτος 100,00 388.401,54 100,00 388.401,54
Από 1 έως 5 έτη 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 388.401,54 100,00 388.401,54

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του οµίλου, την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα 

παρακάτω: 

€ Λοιπά € Λοιπά
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 6,40% 5,90% 5,80% 5,90%
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 5,60% 5,95% 5,60% 5,95%
Τραπεζικές υπεραναλήψεις - - - -

31/12/2007 31/12/2006

 
 

Μέσα στην χρήση έγινε πρόωρη εξόφληση του κοινοπρακτικού δανείου και υπογράφτηκε οµολογιακό 

δάνειο ύψους 50.000.000,00 € µε τις τράπεζες ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK και MARFIN 

BANK µε προθεσµίες αποπληρωµής ως ακολούθως : 

2010 10.000.000,00 2013 10.000.000,00
2011 10.000.000,00 2014 10.000.000,00
2012 10.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000,00  

6.19 Λοιπές Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες 

νοµικές ή τεκµαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα 

εκκαθάρισης τους µέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού µπορεί να υπολογιστεί 

αξιόπιστα. 

 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 223.788,81 98.000,00
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 0,00 0,00
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 103.997,28 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 119.791,53 98.000,00
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 241.045,22 93.523,86
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 21.791,53 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 339.045,22 191.523,86  
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6.20 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει 

ως εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Εγγυήσεις Ενοικίου
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 9.171,25 8.823,96 1.878,21 1.878,21
Πληρωµές µέσα στη χρήση 7.100,00 347,29 7.100,00
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 16.271,25 9.171,25 8.978,21 1.878,21

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 16.271,25 9.171,25 8.978,21 1.878,21

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.21 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της 

Εταιρείας έχει ως εξής: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Προµηθευτές 16.131.504,96 16.371.459,79 15.039.326,06 14.500.569,51

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχ/νες) 15.284.613,69 4.245.595,98 15.159.205,27 3.925.805,70

Προκαταβολές πελατών 7.414.359,66 10.190.075,43 6.136.242,77 9.742.044,80

Κοινοπραξίες - Προµηθευτές 7.133.836,93 8.242.511,86 0,00 0,00

Κοινοπραξίες - Επιταγές Πληρωτέες 935.308,23 2.116.548,03 0,00 0,00

Κοινοπραξίες - Προκαταβολές Πελατών 7.103.470,85 3.335.645,87 0,00 0,00

Σύνολο 54.003.094,32 44.501.836,96 36.334.774,10 28.168.420,01

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.22 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων : 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Υποχρεώσεις από Φόρους 1.059.981,18 2.071.003,48 674.964,02 1.864.456,60
Υποχρεώσεις από Φόρους  Κοινοπραξιών 2.019.897,42 2.218.377,26 0,00 0,00
Σύνολο 3.079.878,60 4.289.380,74 674.964,02 1.864.456,60

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.23 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 364.556,42 440.798,32 325.759,61 387.511,34
Μερίσµατα πληρωτέα 344.100,74 395.471,34 295.300,74 295.471,34
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 627.391,24 1.092.531,98 617.559,24 1.092.531,98
Λοιπές υποχρεώσεις 5.882.515,21 11.943.888,33 6.143.318,30 11.263.953,60
Έσοδα εποµένων χρήσεων 18.467,30 93.371,61 17.290,86 92.195,17
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.069.938,27 627.203,16 1.037.051,03 596.140,86
Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 2.248.123,85 2.832.000,88 2.143.354,44 2.817.432,05
Κοινοπραξίες - Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 533.314,02 359.380,78 0,00 0,00
Κοινοπραξίες - Πιστωτές 3.988.770,26 4.759.797,81 0,00 0,00
Κοινοπραξίες - Εσοδα επόµενων χρήσεων 210.168,00 0,00 0,00 0,00
Κοινοπραξίες - Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 52.944,82 1.636,59 0,00 0,00
Κοινοπραξίες - Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέλη 3.014.941,58 600.015,83 0,00 0,00
Κοινοπραξίες - Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 761.426,86 1.464.937,35 0,00 0,00
Σύνολο 19.116.658,57 24.611.033,98 10.579.634,22 16.545.236,34

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.24 Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

Κύκλος Εργασιών 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Έσοδα από εκτέλεση συµβάσεων κατασκευής έργων 116.760.319,81 89.685.501,19 112.032.818,64 87.809.729,23
Έσοδα κοινοπραξιών από εκτέλεση συµβάσεων κατασκευής 
έργων 52.077.675,42 51.771.919,00 0,00 0,00
Έσοδα από πώληση οικοδοµών 0,00 1.529.061,34 0,00 1.529.061,34
Έσοδα από εµπορία 2.967.659,92 3.249.000,06 0,00 0,00
Έσοδα από λοιπές παροχές υπηρεσιών 8.326.092,99 3.683.477,00 8.301.136,84 3.582.112,57
Πωλήσεις άχρηστου υλικού και λοιπών αποθεµάτων 12.514,48 83.447,51 12.514,48 83.447,51

180.144.262,62 150.002.406,10 120.346.469,96 93.004.350,65

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.25 Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

 
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2007, έχει ως 

ακολούθως: 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κόστος 
Πωλήσεων

Εξοδα 
∆ιοίκησης

Εξοδα 
∆ιάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωλήσεων
Εξοδα 

∆ιοίκησης
Εξοδα 
∆ιάθεσης

Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 57.936.751,65 0,00 0,00 57.936.751,65 35.228.787,39 0,00 0,00 35.228.787,39

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 24.491.898,16 756.280,75 331.635,16 25.579.814,07 15.903.919,94 604.558,03 0,00 16.508.477,97

Συνταξιοδοτικές παροχές 939.098,50 77.051,58 0,00 1.016.150,08 939.098,50 72.120,41 0,00 1.011.218,91

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 54.426.651,59 1.132.929,37 0,00 55.559.580,96 41.433.666,52 851.081,90 0,00 42.284.748,42

Παροχές τρίτων 16.150.734,19 830.041,73 40.423,83 17.021.199,75 11.715.671,94 563.216,51 0,00 12.278.888,45

Φόροι - τέλη 2.463.123,00 80.222,08 945,72 2.544.290,80 1.564.858,13 62.483,39 0,00 1.627.341,52

∆ιάφορα έξοδα 7.900.175,97 605.980,26 118.540,90 8.624.697,13 3.398.207,09 526.696,20 0,00 3.924.903,29

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών έργων 2.624.187,31 0,00 0,00 2.624.187,31 1.738.075,06 0,00 0,00 1.738.075,06

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6.205.611,57 989.290,40 3.645,18 7.198.547,15 5.755.050,90 918.194,76 0,00 6.673.245,66

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 49.637,22 21.381,38 0,00 71.018,60 49.637,22 16.133,56 0,00 65.770,78

Προβλέψεις 476.163,94 0,00 0,00 476.163,94 476.163,94 0,00 0,00 476.163,94

Σύνολο 173.664.033,10 4.493.177,55 495.190,79 178.652.401,44 118.203.136,63 3.614.484,76 0,00 121.817.621,39  
 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2006,έχει ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κόστος 
Πωλήσεων

Εξοδα 
∆ιοίκησης

Εξοδα 
∆ιάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωλήσεων
Εξοδα 

∆ιοίκησης
Εξοδα 
∆ιάθεσης

Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 48.021.275,03 0,00 0,00 48.021.275,03 25.901.958,58 0,00 0,00 25.901.958,58

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20.492.130,29 785.571,32 335.323,05 21.613.024,66 14.420.522,28 611.291,26 0,00 15.031.813,54

Συνταξιοδοτικές παροχές 3.541,84 67.294,87 0,00 70.836,71 0,00 67.294,87 0,00 67.294,87

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 42.374.753,72 897.067,86 533,66 43.272.355,24 25.762.266,27 726.026,50 0,00 26.488.292,77

Παροχές τρίτων 12.962.658,03 800.681,48 34.983,78 13.798.323,29 8.158.248,27 550.241,35 0,00 8.708.489,62

Φόροι - τέλη 1.923.157,03 82.613,87 1.527,54 2.007.298,44 1.131.596,66 65.624,57 0,00 1.197.221,23

∆ιάφορα έξοδα 6.530.027,21 654.064,69 98.068,62 7.282.160,52 4.833.995,58 588.052,61 0,00 5.422.048,19

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών έργων 2.432.172,40 1.495,92 0,00 2.433.668,32 2.070.485,16 0,00 0,00 2.070.485,16

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 5.813.464,59 1.275.586,02 5.208,96 7.094.259,57 5.549.528,04 1.207.469,81 0,00 6.756.997,85

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 63.821,15 24.694,02 0,00 88.515,17 63.821,15 24.694,02 0,00 88.515,17

Προβλέψεις 0,00 1.219,66 3.081,97 4.301,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 140.617.001,29 4.590.289,71 478.727,58 145.686.018,58 87.892.421,99 3.840.694,99 0,00 91.733.116,98  
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6.26 Άλλα έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης για την χρήση 2007 και 2006 έχουν ως εξής: 

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα
1/1-

31/12/2007
1/1-

31/12/2006
1/1-

31/12/2007
1/1-

31/12/2006
Έσοδα από Επιδοτήσεις 10.567,55 3.258,01 10.567,55 3.258,01
Έσοδα από Ενοίκια 70.553,22 242.565,62 70.553,22 166.471,00
Κέρδος πώλησης µε επαναµίσθωση (sale & leaseback) 74.903,31 75.440,03 74.903,31 75.440,03
Κέρδη από πώληση παγίων 550.800,55 119.358,42 184.023,09 119.358,42
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 491.609,21 999.292,48 394.513,48 944.217,08
Άλλα έσοδα κοινοπραξιών 0,00 369.145,29 0,00 0,00
Σύνολο 1.198.433,84 1.809.059,85 734.560,65 1.308.744,54

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Ζηµιά από πώληση παγίων 28.592,63 1.081.476,54 28.592,63 1.081.476,54
Λοιπά 93.829,96 273.163,35 118.156,04 260.855,01
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 7.501,33 79.795,91 7.501,33 39.098,73
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.198.449,65 56.890,64 1.038.210,70 56.890,64
Σύνολο 2.328.373,57 1.491.326,44 1.192.460,70 1.438.320,92

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.27 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα – Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα – Έσοδα 

από Μερίσµατα 

 

Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα του οµίλου και της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Έσοδα τόκων από:
-Καταθέσεις Τραπεζών 208.268,96 69.382,73 159.470,43 40.992,98
-Έσοδα από µερίσµατα & Χρεόγραφα 69.462,66 0,00 69.462,66 0,00

277.731,62 69.382,73 228.933,09 40.992,98

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Έξοδα τόκων από:
- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 33.739,81 11.310,59 33.739,81 10.745,06
-Τραπεζικά δάνεια 3.138.396,37 3.548.331,65 2.906.918,24 3.299.811,65
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 4.842,38 44.663,17 4.842,38 44.663,17
-Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 1.046.095,37 62.155,52 1.046.095,37 61.442,22

4.223.073,93 3.666.460,93 3.991.595,80 3.416.662,10

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Εσοδα απο Μερίσµατα:
ΣΥ.ΠΡΟ ΑΒΕΕ 0,00 0,00 102.200,00 125.122,00
ΓΕΦΥΡΑ SA 35.908,29 108.530,28 35.908,29 108.530,28

35.908,29 108.530,28 138.108,29 233.652,28

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.28 Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος του οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Φόρος Εισοδήµατος
Φόρος χρήσης -1.508.012,37 -1.441.481,87 -198.422,59 -590.374,39
Αναβαλλόµενος φόρος -1.415.013,24 753.168,38 -1.293.129,93 1.495.319,76
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -3.424,00 -101.580,69 -3.424,00 -61.303,51
Σύνολο -2.926.449,61 -789.894,18 -1.494.976,52 843.641,86

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Ζηµιές (Κέρδη) προ φόρων, ως κατάσταση αποτελεσµάτων -3.514.962,45 1.251.822,56 -4.706.052,36 -164.769,27
Εφαρµοστέος Φορολογικός συντελεστής 25% 29% 25% 29%

Φόρος Εισοδήµατος βάσει εφαρµοστέου φορολογικού συντελεστή 878.740,61 -363.028,54 1.176.513,09 47.783,09

Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα εισοδήµατα

- Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 52.827,07 58.413,07 34.527,07 58.413,07

- Λοιπά αφορολόγητα έσοδα -210.803,04 1.850.987,91 -210.803,04 1.850.987,91

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά
- Υποτίµηση Θυγατρικών-Συγγενών 0,00 0,00 0,00 0,00
- Προβλέψεις επισφαλειών -205.191,55 -8.218,79 -205.191,55 -8.218,79
- Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες -257.604,06 -529.286,21 -224.623,00 -529.005,86

Προσαρµογή για κατασκευαστικά έργα που φορολογούνται τεκµαρτά-
Αποτέλεσµα από κοινοπραξίες -57.633,98 -293.782,72 126.468,66 462.771,11

Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας από µεταβολή φορολογικού 
συντελεστή 0,00 431.671,19 0,00 416.988,39

Αναλογούν φόρος, φορολογικής ζηµιάς χρήσης που δεν αναγνωρίσθηκε -2.650.251,37 -818.995,94 -1.715.334,46 -378.700,09

Φόροι προηγ. Χρήσεων -3.424,00 -101.580,69 -3.424,00 -61.303,51
Φόρος (τρέχων και αναβαλλόµενος) κατασκευαστικών έργων που 
φορολογούνται τεκµαρτά -473.109,29 -491.247,19 -473.109,29 -491.247,19

Τρέχων Φόρος Εξωτερικού 0,00 -524.826,27 0,00 -524.826,27
Έξοδο φόρου σε κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης -2.926.449,61 -789.894,18 -1.494.976,52 843.641,86

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
6.29 Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων 

Οι ζηµιές από την αποτίµηση των επενδύσεων στα Αποτελέσµατα Χρήσης της µητρικής, αναλύονται ως 

ακολούθως : 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΣΗ
ΖΗΜΙΑ 
ΠΡΟΗΓ. 
ΧΡΗΣΗΣ

ΖΗΜΙΑ 
ΑΠΟΤ/ΣΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 59.400,00 39.400,00 0,00 0,00

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 59.400,00 39.400,00 0,00 0,00

ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ.ΟΛΠ ΑΕ 744.552,00 527.868,52 0,00 0,00

∆ΥΩΝΗ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

ATHENA EMIRATES LLC 29.278,20 9.278,20 0,00 0,00

SC ECO SA 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 1.073.830,20 637.146,72 0,00 0,00

BULKAT LTD 2.646,74 0,00 0,00 0,00

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤ. ∆ΙΑΘ. ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 2.646,74 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.135.876,94 676.546,72 0,00 0,00  
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6.30 Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων 

Η αναλογία του αποτελέσµατος του Οµίλου από τη συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες αναλύεται ως 

ακολούθως:  

31/12/2007 31/12/2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤ/ΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤ/ΤΟΣ

ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & Τ.Ε. 25% -31.132,06 25% -36.794,50

ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ 26,642% -115.043,63 26,642% -130.603,80

ΣΥ.ΠΡΟ. 25% -900,44 25% 155.106,07

ATHENA EMIRATES LLC 49% 19.763,97 49% 0,00

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 45% -36.470,81 45% -21.259,95

ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ 50% -100.246,21 50% 178,01

ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ.ΟΛΠ ΑΕ 30% 8.167,06 30% -183.679,50

SC ECO SA 24,409% 0,00 24,409% 0,00

ΣΥΝΟΛΟ - -255.862,12 - -217.053,65  
 

6.31 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Οι συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις και αγορές προς και από τα συνδεόµενα µέρη του οµίλου έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Εσοδα παροχής υπηρεσιών 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Θυγατρικές 0,00 0,00 18.884,69 0,00
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 24.770,08 8.559,06 24.770,08 8.559,06
Σύνολο 24.770,08 8.559,06 43.654,77 8.559,06

Λήψη αγαθών &  υπηρεσιών 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Θυγατρικές 0,00 0,00 1.171.675,28 538.857,01
∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 884.378,96 1.149.053,08 844.368,29 1.149.053,08
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.978.718,35 0,00 1.978.718,35 0,00
Σύνολο 2.863.097,31 1.149.053,08 3.994.761,92 1.687.910,09

Εγγυήσεις σε συνδεδεµένα µέρη 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 121.292,78 0,00 121.292,78 0,00
Σύνολο 121.292,78 0,00 121.292,78 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόµενα µέρη του οµίλου έχουν ως ακολούθως: 
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Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο αγορές - Πωλήσεις Προϊόντων

Εισπρακτέα 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Θυγατρικές 0,00 0,00 1.004.202,74 397.699,48
Σύνολο 0,00 0,00 1.004.202,74 397.699,48

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο αγορές - Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων

Εισπρακτέα 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Θυγατρικές 0,00 0,00 159.187,67 0,00
Αµοιβές διοικητικών στελεχών 31.415,66 0,00 1.810,65 0,00
Σύνολο 31.415,66 0,00 160.998,32 0,00

Πληρωτέα 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Θυγατρικές 0,00 2.483,90 0,00 2.483,90
Αµοιβές διοικητικών στελεχών 0,00 76.969,29 0,00 76.969,29
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 672.978,90 0,00 672.978,90
Σύνολο 0,00 752.432,09 0,00 752.432,09

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο αγορές - Πωλήσεις Υπηρεσιών

Εισπρακτέα 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Θυγατρικές 0,00 0,00 18.481,17 189.714,30
Συγγενείς 245.485,14 1.474.751,61 245.485,14 1.474.751,61
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 7.541,20 61.475,94 7.541,20 61.475,94
Σύνολο 253.026,34 1.536.227,55 271.507,51 1.725.941,85
Πληρωτέα 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Θυγατρικές 0,00 0,00 204.842,43 0,00
Αµοιβές διοικητικών στελεχών 160.629,83 0,00 157.304,43 0,00
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 207.681,32 0,00 207.681,32 0,00
Σύνολο 368.311,15 0,00 569.828,18 0,00

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο ∆άνεια

Εισπρακτέα 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Συγγενείς 1.238.555,03 0,00 1.238.555,03 0,00
Σύνολο 1.238.555,03 0,00 1.238.555,03 0,00
Πληρωτέα 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μητρική 0,00 0,00 360.253,79 0,00
Σύνολο 0,00 0,00 360.253,79 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς. 

 ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε συνδεδεµένα µέλη. 

 

Οι παροχές προς τα µέλη της ∆ιοίκησης για το 2007 έχουν ως εξής (σε €): 

 

ΑΥΤΟΚ/ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΕΚΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Πρόεδρος ∆.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 99.400,00 - 7.373,47 4.324,15 111.097,62
ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ιευθ.Σύµβουλος - Αντιπρόεδρος ∆.Σ.& Εκτελεστικό Μέλος 121.600,00 - - - 121.600,00
ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 113.411,57 - - - 113.411,57
ΜΥΤΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 139.200,00 - 5.141,52 268,81 144.610,33
ΑΠΕΓΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. - - - - 0,00
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 85.153,59 2.754,08 2.750,40 2.551,00 93.209,07
ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εξηρτηµένο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 94.808,55 - - 2.564,03 97.372,58
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 60.000,00 - - - 60.000,00
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. - - - - 0,00

713.573,71 2.754,08 15.265,39 9.707,99 741.301,17

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ
ΜΙΚΤΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΑΠΟΖ/ΣΗΣ
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Οι παροχές προς τα µέλη της ∆ιοίκησης για το 2006 έχουν ως εξής (σε €): 

 

ΑΥΤΟΚ/ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΕΚΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Πρόεδρος ∆.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 133.000,00 - 7.373,47 8.690,36 149.063,83
ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ιευθ.Σύµβουλος - Αντιπρόεδρος ∆.Σ.& Εκτελεστικό Μέλος 110.800,00 - - - 110.800,00
ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 92.142,26 - - - 92.142,26
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 77.343,74 - 6.446,02 571,90 84.361,66
ΜΥΤΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 129.000,00 - 5.141,52 216,34 134.357,86
ΧΑΣΑΠΟ∆ΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 119.923,15 - 5.117,02 1.836,72 126.876,89
ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 59.957,19 - 1.906,60 - 61.863,79
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 71.668,66 - 2.750,40 2.078,09 76.497,15
ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Εξηρτηµένο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 26.845,88 - 3.881,52 - 30.727,40
ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εξηρτηµένο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 83.523,45 - - 2.604,14 86.127,59
ΑΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 15.000,00 - - 238,48 15.238,48
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 30.000,00 - - - 30.000,00

949.204,33 0,00 32.616,55 16.236,03 998.056,91

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ
ΜΙΚΤΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΑΠΟΖ/ΣΗΣ

 
 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις 

οικογένειες τους). 

 

 ∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη. 

 

6.32 Κέρδη ανά µετοχή 

 

1/1-
31/12/2007

1/1-
31/12/2006

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Κέρδη (ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής -6.611.472,63 340.070,26 -6.201.028,88 678.872,59

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία 49.033.468 45.538.183 49.033.468 45.538.183

Βασικά κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή (Λεπτά ανά µετοχή) -13,5 0,7 -12,6 1,5

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 

6.33 Προσαρµογή στα κέρδη της Κατάστασης Ταµειακών Ροών 

 
Οι προσαρµογές που έχουν προκύψει στα κέρδη της Κατάστασης Ταµειακών Ροών έχουν προκύψει από τα 

ακόλουθα: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Προσαρµογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.198.547,15 7.094.259,57 6.673.245,66 6.756.997,85
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 71.018,60 88.515,17 65.770,78 88.515,17
Αποµειώσεις 0,00 56.890,64 0,00 56.890,64
Προβλέψεις 3.465.073,67 4.301,63 2.048.176,39 0,00
Εσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγ.χρήσεων 217.155,98 0,00 217.155,98 0,00
Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων -522.207,92 452.870,88 -155.430,46 452.870,88
Κέρδη από πώληση θυγατρικών 0,00 -64.498,09 56.492,71 -34.885,59
Αποτέλεσµα από αγορά µετοχών θυγατρικής 0,00 -258.805,11 0,00 0,00
Έσοδα τόκων -208.268,96 -69.382,73 -159.470,43 -40.992,98
Έξοδα τόκων 4.227.916,31 3.711.124,10 3.991.595,80 3.416.662,10
Εσοδα από µερίσµατα -35.908,29 -108.530,28 -138.108,29 -233.652,28
Έσοδα από απόσβεση leasback -74.903,31 -75.440,03 -74.903,31 -75.440,03
Αποτελέσµατα απο Αναπρ/γή Επενδύσεων σε ακίνητα -288.412,24 0,00 -288.412,24 0,00
Κέρδη απο πώληση ιδίων µετοχών -65.829,34 0,00 -65.829,34 0,00
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες 255.862,12 217.053,65 0,00 0,00
Λοιπές συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 66.550,65 0,00 66.550,65
Σύνολο Προσαρµογών στα Κέρδη για Ταµειακές Ροές 14.240.043,77 11.114.910,05 12.170.283,25 10.453.516,41

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.34 Εµπράγµατα Βάρη – Εκχωρήσεις Απαιτήσεων 

 Οι εµπράγµατες ασφάλειες προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων αναφέρονται στο κάτωθι 

πίνακα. Σε ότι αφορά την περίπτωση υπ΄αριθµό α.  λόγω πρόωρης εξόφλησης δανείου στη χρήση 

2007 επίκειται άρση εντός του πρώτο τετραµήνου του 2008.  

α. Προσηµείωση υποθήκης α' σειράς ποσού € 8.500.000,00 επί των ακόλουθων ακινήτων: 

    - Οικόπεδο στη τοποθεσία Καλύβια Αττικής 27.500 τ.µ. πλέον κτισµάτων 2.726 τ.µ. των 

οποίων η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ποσοστό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας της 

τάξης του 30% 

 - Οικόπεδο στη τοποθεσία Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας 12.532 τ.µ. πλέον κτισµάτων 

1.272 τ.µ. πλέον λιµενίσκου και µαρίνας 

 - Οικόπεδο στη τοποθεσία Μπουτάκο Θηβών 46.467,54 τ.µ. 

 - Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία Κλίσα Κουκιέ-Πάτηµα, ∆. Κρωπιάς, Ν.  Αττικής 

2.227 τ.µ. 

 - Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία Κλίσα Κουκιέ-Πάτηµα, ∆. Κρωπιάς, Ν. Αττικής 

1.423,20 τ.µ. 

 - Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία Κλίσα Κουκιέ-Πάτηµα, ∆. Κρωπιάς Πάτηµα, Ν. 

Αττικής 1.921 τ.µ. 

 - Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία Πρινέρη ∆. Μυτιλήνης 5.380,93 τ.µ. 

 - Οικόπεδο στη τοποθεσία Κουµέρκι, ∆ήµος Θηβαίων 16.462 τ.µ. πλέον κτιρίου 1.272,92 τ.µ. 

 - Οικόπεδο (αγροτεµάχια)  στη τοποθεσία Κοινότητα Αφιδνών, Ν. Αττικής 2.560 τ.µ. 

 - Οικόπεδο (αγροτεµάχιο)  στη τοποθεσία 6ο χλµ ΕΟ Αθηνών-Λάρισας 26.985 τ.µ. πλέον 

κτίσµατος 625 τ.µ. 

 - Γραφεία και αποθήκη στη τοποθεσία Άνθιµου Γαζή 46 -Λάρισα 225,70 τ.µ. 

 - Αποθήκη και θέση στάθµευσης στη τοποθεσία Κασσάνδρα Λάρισα 992 τ.µ. 

 

β. Ενέχυρο-εκχώρηση υπέρ των τραπεζών του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος που αντιστοιχεί σε 

1.682.676 µετοχές κυριότητας της Εταιρείας  (7,74%) στην εταιρεία Γέφυρα ΑΕ, οι οποίες έχουν 

ήδη ενεχυριαστεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας (ΕΙΒ). 

 

γ. Ενέχυρο-εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας ύψους € 16.000.000,00 περίπου κατά των κ.κ. 

µετόχων της απορροφηθείσας εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ δυνάµει της 21/2005 ∆ιαιτητικής 

Απόφασης η οποία επικυρώθηκε από την υπ΄αριθµόν 2471/2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. 

Από τα εισπραττόµενα ποσό το 25% θα αποδίδεται στον οφειλέτη, υπό την προϋπόθεση ότι το 

πρόγραµµα αποπληρωµής του α΄τµήµατος του δανείου εξυπηρετείται κανονικά και δεν συντρέχει  

οποιοδήποτε άλλο γεγονός καταγγελίας του δανείου. 
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 Η Εταιρεία υπέγραψε στις 24/7/2006 σύµβαση εκχώρησης της υπ΄αριθµ. 1159321 σύµβασης 

εκτέλεσης του έργου ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ Β΄ΦΑΣΗ για ποσό € 36.623.050,00 σε ποσοστό 50% στην 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και σε ποσοστό 50% στην MARFIN BANK και εξασφάλισε α) δάνειο ποσού € 

2.500.000,00 και β) έκδοση ενέγγυων πιστώσεων ποσού € 2.500.000,00 απο την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ και έντοκη πίστωση έως του ποσού των € 5.000.000,00. από την MARFIN BANK.  

 

 Επί των ακινήτων µίας θυγατρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη κατά την 31/12/2006 και 

31/12/2007 ποσού € 1.321 χιλ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.  

 

6.35 Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του οµίλου όπως προκύπτουν από τη Νοµική Υπηρεσία της 

εταιρείας έχουν ως εξής: 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α/Α ΕΡΓΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

1
Α΄  ΦΑΣΗ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ                      
(Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-SNAMPROGETTI)

∆ιάφορες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου από την 
εκτέλεση της Α΄ φάσης της Ψυττάλειας

3.788.768,41

2
Β΄  ΦΑΣΗ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ                 
(Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-LAND AND MARINE)

Απαίτηση κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου από την υπερηµέρια για 
την παράδοση του χώρου εκτέλεσης των εργασιών της 
κοινοπραξίας

1.377.135,53

3
ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ                       
(Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - F.C.C.)

∆ιάφορες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου από την 
εκτέλεση της κατασκευής του λιµανιού Ηγουµενίτσας

1.157.538,48

4 ΛΟΙΠΑ Λοιπές ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά διαφόρων 2.287.478,37
ΓΕΝΙΚO ΣΥΝΟΛO 8.610.920,79  

 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α/Α ΕΡΓΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

1 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Αγωγή κατά της Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ                                         
(έργο Αγίου Κοσµά), για αµοιβές µηχανικού.

628.553,60

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αγωγή RODAX AE κατά ΑΘΗΝΑ                                                    
(προέρχεται απο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ).

501.264,00

3 ΜΑΡΟΥΣΙ Αγωγή υπεργολάβου ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΕ. 157.877,71

4 ΜΑΡΟΥΣΙ
Αγωγή HYSEN QATO κατά ΑΘΗΝΑ για εργατικό ατύχηµα 
(Εργαζόµενος Υπεργολάβου).

162.860,00

5 ΣΟΥΣΑΚΙ
Αγωγή αποζηµιώσεως Σταύρου Μανουσέλη κατά ΑΘΗΝΑ                 
- (60.110.235 ∆ρχ.).

176.405,68

6 ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αγωγή οικογένειας Σµαρλαµάκη για ψυχική οδύνη και διατροφή 850.000,00

7 ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Αγωγή οικογένειας Παπακώστα κατά της Κ/ΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΑΧΘΟΣ-
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

132.000,00

8 ΛΟΙΠΑ Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις κατά διαφόρων. 1.245.195,94

ΓΕΝΙΚO ΣΥΝΟΛO 3.854.156,93  
 

Για τις παραπάνω απαιτήσεις και υποχρεώσεις η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν θα έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.  

Ο όµιλος δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο 

των θυγατρικών εταιρειών καθώς δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί το ποσό που θα προκύψει.  
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6.36 ∆εσµεύσεις 

 

Η Εταιρεία έχει αναλάβει: (α) δέσµευση που αντιστοιχεί σε ποσό € 5.000.000,00 για την συµµετοχή της στο 

µετοχικό κεφάλαιο της από 11/6/2007 συσταθείσας εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση µε το 

σύστηµα της αυτοχρηµατοδότησης µε αντίστοιχη παραχώρηση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, 

Χρηµατοδότηση, Λειτουργία και συντήρηση του έργου τµήµα Παθε Μαλιακός – Κλειδί», µέχρι την 

31/12/2007 και µέχρι τη σύνταξη του παρόντος η Εταιρεία είχε καταβάλλει το ποσό των 250.000,00 € και 

(β) δέσµευση που αντιστοιχεί σε ποσό € 3.000.000,00 για την συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της 

από 12/7/2007 συσταθείσας εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση µε το σύστηµα της 

αυτοχρηµατοδότησης µε αντίστοιχη παραχώρηση του έργου «Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – 

Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα», µέχρι την 31/12/2007 και µέχρι τη σύνταξη του παρόντος η Εταιρεία έχει 

καταβάλλει το ποσό των 180.000,00 €. 

 

Οι δεσµεύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναφορικά µε τα κατασκευαστικά συµβόλαια έχουν ως εξής : 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-          

31/12/2007
1/1-    31/12/2006

1/1-       
31/12/2007

1/1-      
31/12/2006

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο έργων 446.715.507,78 357.993.004,08 438.871.607,78 356.252.891,52

Παρακρατηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 3.124.705,91 2.281.185,92 2.973.994,32 2.237.640,47

449.840.213,69 360.274.190,00 441.845.602,10 358.490.531,99  

 

6.37 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 2006-2007
ARCAT Β.Ε. - Β.ΠΡΩΪΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 2002-2007
ARCAT Α.Ε.Β.Ε. 2005-2007
ATHENA ROMANIA SRL -
ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. 2005-2007
ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2005-2007  

 

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρείας για τη χρήση 2006 και της θυγατρικής 

ARCAT BE – B.ΠΡΩΪΟΣ ΑΕΒΕ για τις χρήσεις 2002 έως 2006. 

Σε ότι αφορά τις κοινοπραξίες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για δύο έως πέντε χρήσεις. 

 

 
6.38 Πρόταση διανοµής µερίσµατος 

Για τη χρήση 2007 δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση. 



                                                            Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε  € 
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6.39 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 
Από την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων και µέχρι σήµερα η διοίκηση της Εταιρείας, 

εκτός των κατωτέρω, δεν έλαβε γνώση κάποιων πληροφοριών ούτε πραγµατοποιήθηκε κάποιο γεγονός πού 

ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλοίωση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας και του Οµίλου όπως αυτή 

απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις:  

• Στις 27/2/2008 συζητήθηκε µε αντιµωλία αγωγή αποζηµιώσεως στο Πολυµελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών κατά των µετόχων της απορροφηθείσας εταιρείας ΜΕΤΤΕΜ ΑΕ και αναµένεται η έκδοση 

αποφάσεως που πιστεύουµε ότι θα είναι ευνοϊκή για την Εταιρεία.   

• Βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τη χρήση 2006 και µιας θυγατρικής για 

τις χρήσεις 2002 έως 2006. 


