Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 24η
Μαρτίου 2011 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση http://www.intrakat.gr . Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα
γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις
και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Πέτρος Κ. Σουρέτης
Πρόεδρος του Δ.Σ.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας
«ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010
Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της Εταιρείας, της
οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010.
Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 107 παρ. 3 του κωδ.Ν. 2190/1920.

Απολογισμός έτους 2010 – Εξέλιξη - Μεταβολές οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του
Ομίλου
Στο 2010 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 2.102,81 χιλ., τα μικτά αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως σε € 228,68 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημίες ύψους € 1.221,90 χιλ. και τα καθαρά
αποτελέσματα μετά φόρων σε ζημίες ύψους € 1.177,67 χιλ.
Ο ενοποιημένος κύκλος το 2010 έχει μειωθεί κατά 28,53% σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 2009.
Τα αποτελέσματα προ φόρων στην παρούσα χρήση διαμορφώθηκαν σε ζημίες και έχουν αυξηθεί κατά 61,44% σε
σχέση με τις αντίστοιχες ζημίες του 2009. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους είναι ζημίες και έχουν αυξηθεί κατά
86,34% σε σχέση με τα αντίστοιχα μετά από φόρους αποτελέσματα – ζημίες του 2009.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ζημίες χρήσεως προ φόρων

-1.221.898,76
44.225,31

Πλέον: Φόροι

-1.177.673,45

Ζημίες μετά από φόρους
Η Διάθεση των αποτελεσμάτων έγινε ως εξής :
- Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον

-1.177.673,45

ΣΥΝΟΛΟ

-1.177.673,45

Οι λειτουργικές ζημίες (EBITDA) των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2010 ανέρχονται σε € 648,05 χιλ. από
ζημίες ύψους € 28,37 χιλ. το 2009 σημειώνοντας σημαντική αύξηση. Οι λειτουργικές ζημίες του Ομίλου οφείλονται
στις λειτουργικές ζημίες της μητρικής, που για το 2010 ανέρχονται σε € 705,45 χιλ. έναντι ζημιών ύψους € 61,87
χιλ. το 2009 και είναι αποτέλεσμα κυρίως των πρόσθετων προβλέψεων για επισφάλειες που πραγματοποιήθηκαν
στην χρήση.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2010 ανερχόταν σε € 2.662,63 χιλ. για τον Όμιλο και σε € 2.641,43 για
την Εταιρεία και το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για τον Όμιλο σε € 8.422,98 χιλ. και
για την Εταιρεία σε € 7.472,94 χιλ.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι
παρακάτω:
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α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

60,36%
23,58%
48,14%
82,46%

57,65%
25,59%
48,11%
81,17%

-30,82%
10,87%
-45,89%
78,97%

-44,94%
10,17%
-46,77%
59,43%

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και αποδοτικότητας
EBITDA / Κύκλος Εργασιών
Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια
Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια

Προοπτικές και Αναμενόμενη Εξέλιξη
Στην χρήση 2010 η Εταιρεία συνέχισε την εκτέλεση έργων όπως την Επέκταση των ΧΥΤΑ του Δήμου Κατερίνης
προϋπολογισμού € 2,7 εκατ., την Επεξεργασία του πόσιμου νερού του Δήμου Θηβαίων προϋπολογισμού € 1,3
εκατ., την Κατασκευή Δημοτικού Κτιρίου στην οδό Τυανών προϋπολογισμού € 1,7 εκατ., το Γενικό Κατάστημα
Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προϋπολογισμού € 17,2 εκατ. και τον Βιολογικό Καθαρισμό του
Δήμου Οινοφύτων Σχηματαρίου προϋπολογισμού € 350 χιλ.
Στις αρχές του 2011 η Εταιρεία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων
του Δήμου Παιανίας» προϋπολογισμού € 8,7 εκατ. και το έργο «Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην
Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων» προϋπολογισμού € 4,3 εκατ.
Η Εταιρεία παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες θεωρεί ότι θα διατηρήσει σταθερά το 2011 τα βασικά
οικονομικά της μεγέθη, ενώ συμμετέχει ανταγωνιστικά στις διαδικασίες δημοπράτησης νέων κατασκευαστικών
έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και με συνεχή παρακολούθηση προσπαθεί
να προβλέψει το ενδεχόμενο τέτοιων κινδύνων προκειμένου να ενεργήσει έγκαιρα και να περιορίσει τις τυχόν
επιπτώσεις τους.

•

Ο Συναλλαγματικός κίνδυνος είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των υποχρεώσεων και
των απαιτήσεων της εταιρείας είναι σε ευρώ.

•

Ο Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντικός, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση του Ομίλου αποτελείται από
βραχυπρόθεσμο δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο.

•

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε Πιστωτικούς κινδύνους που απορρέουν από το γεγονός οι πελάτες να μην
είναι σε θέση να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Εξαιτίας της δύσκολης σημερινής οικονομικής συγκυρίας και για να περιορισθούν τέτοιοι κίνδυνοι, έχουν
εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι της οικονομικής κατάστασης των πελατών και καταβάλλεται προσπάθεια οι
απαιτήσεις των πελατών να καλύπτονται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερες εξασφαλίσεις.

•

Δεν προβλέπεται Κίνδυνος Ρευστότητας βραχυπρόθεσμα για την Εταιρεία, χωρίς να αποκλείεται το
γεγονός σε περίπτωση που το δυσμενές οικονομικό κλίμα επιδεινωθεί, να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες
που θα επιφέρουν πρόσθετο δανειακό κόστος ή πιθανό κίνδυνο ταμιακών εκροών στην εταιρεία

•

Δεν υπάρχει Κίνδυνος Τιμής για τον Όμιλο, καθώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των τιμών.

Προσωπικό
Το προσωπικό του Ομίλου την 31.12.2010 ανερχόταν σε 2 άτομα από τα οποία και τα 2 άτομα ήταν Διοικητικοί
υπάλληλοι.
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Μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού γεγονότα
Δεν υπάρχουν γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2010.

Παιανία, 24 Μαρτίου 2011
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOY ΟΡΚΩΤOY ΕΛΕΓΚΤH ΛΟΓΙΣΤH
Προς τους μετόχους της «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και των θυγατρικών της που αποτελούνται από την εταιρική και
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως

που έληξε την

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές
και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, που

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά τη διενέργεια αυτών των

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και την χρηματοοικονομική τους επίδοση
και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2011
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΜΕΤΣΙΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16391
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
(ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010

1.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

(Ποσά σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Σημείωση

31.12.2010

31.12.2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010

31.12.2009

7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7

-3.687.953,56
1.275.000,00
-19.750,77
548.230,26
5.530.934,60

-4.148.947,93
1.275.000,00
-16.679,82
460.853,52
5.901.481,27

-3.686.367,63
1.275.000,00
30.600,00
19.692,74
478.248,49
5.489.908,86

-4.147.263,56
1.275.000,00
30.600,00
16.621,79
401.717,38
5.871.202,73

7.8
7.9
7.6

-12.596,57
8.223.790,89
58.096,04
128.496,65
8.422.980,16

218.999,40
409.593,60
7.956.922,21
86.304,21
106.585,76
8.778.405,18

-12.596,57
7.378.337,09
55.366,63
26.642,75
7.472.943,04

218.999,40
195.322,09
7.144.180,57
62.114,34
30.318,51
7.650.934,91

13.953.914,75

14.679.886,45

12.962.851,90

13.522.137,64

4.875.000,00
810.773,23
(3.023.142,61)
2.662.630,62

4.875.000,00
810.773,23
(1.845.469,16)
3.840.304,07

4.875.000,00
810.773,23
(3.044.343,33)
2.641.429,90

4.875.000,00
810.773,23
(1.867.616,81)
3.818.156,42

-2.662.630,62

-3.840.304,07

-2.641.429,90

-3.818.156,42

7.13

1.073.980,63

1.188.542,80

1.073.980,63

1.188.542,80

7.14
7.15

2.260,25
-1.076.240,88

2.260,25
30.000,00
1.220.803,05

2.260,25
38.356,49
1.114.597,37

2.260,25
54.939,37
1.245.742,42

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Συμβάσεις κατασκευής έργων
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

7.16
7.13
7.9
7.15

5.077.417,43
3.524.034,68
978.150,84
0,00
39.176,37
9.618.779,33

5.324.474,19
2.968.790,41
855.391,96
15.403,69
42.764,38
9.206.824,64

4.443.402,87
3.138.387,73
837.271,83

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα

6.038.905,35
3.075.920,38
1.025.154,99
32.298,15
42.764,38
10.215.043,25

39.176,37
8.458.238,80

Σύνολο υποχρεώσεων

11.291.284,13

10.839.582,38

10.321.422,00

9.703.981,22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

13.953.914,75

14.679.886,45

12.962.851,90

13.522.137,64

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Συμβάσεις κατασκευής έργων
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.10

Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον

7.11
7.12

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο
από την υπηρεσία
Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010

2.

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση

01.01 31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 31.12.2009

01.01 31.12.2010

01.01 31.12.2009

Πωλήσεις

7.18

2.102.810,59

2.942.224,69

1.569.676,12

2.710.760,80

Κόστος Πωληθέντων

7.19

(1.874.134,93)

(2.628.549,70)

(1.409.980,83)

(2.440.516,20)

228.675,66

313.674,99

159.695,29

270.244,60

7.19

(1.165.183,84)

(674.483,76)

(1.153.501,22)

(663.814,61)

Λοιπά έσοδα

7.20

95.922,67

131.173,11

131.324,19

130.505,10

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά

7.21

9.000,00

(63.514,69)

(4.417,12)

(75.487,77)
(338.552,69)

Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

(831.585,51)

(293.150,35)

(866.898,85)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

7.22

24.038,33

42.473,16

23.853,38

14.671,17

Χρηματοοικονομικά έξοδα

7.22

(410.763,57)

(505.573,55)

(388.805,84)

(487.646,32)

(386.725,24)

(463.100,39)

(364.952,46)

(472.975,15)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και
δικαιώματα μειοψηφίας)
Καθαρά κέρδη/ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

7.23

Καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(3.588,01)

(611,12)

(3.588,01)

(611,12)

(1.221.898,76)

(756.861,86)

(1.235.439,32)

(812.138,96)

44.225,31

124.863,16

58.712,80

157.992,62

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1.176.726,53)

(654.146,34)

--

--

--

--

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1.176.726,53)

(654.146,34)

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1.176.726,53)

(654.146,34)

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1.176.726,53)

(654.146,34)

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1.176.726,53)

(654.146,34)

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1.176.726,53)

(654.146,34)

(1,2079)

(0,7945)

(1,2069)

(0,8224)

Κέρδη περιόδου
Κατανεμόμενα σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κατανεμόμενα σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής

Κέρδη ανά μετοχή
Βασικά

7.24

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

-8-

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010

3.α Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
(Ποσά σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Κέρδη εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

3.600.000,00

810.773,23

(1.213.470,46)

3.197.302,77

--

--

(631.998,70)

(631.998,70)

Καθαρό κέρδος περιόδου

--

--

(631.998,70)

(631.998,70)

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

1.275.000,00

--

--

1.275.000,00

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009

4.875.000,00

810.773,23

(1.845.469,16)

3.840.304,07

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010

4.875.000,00

810.773,23

(1.845.469,16)

3.840.304,07

--

--

(1.177.673,45)

(1.177.673,45)

--

--

(1.177.673,45)

(1.177.673,45)

4.875.000,00

810.773,23

(3.023.142,61)

2.662.630,62

Καθαρό κέρδος περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

3.β Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας
(Ποσά σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σημείωση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Κέρδη εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

3.600.000,00

810.773,23

(1.213.470,47)

3.197.302,76

Καθαρό κέρδος περιόδου

--

--

(654.146,34)

(654.146,34)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

--

--

(654.146,34)

Αυξηση Μετοχικού κεφαλαίου

1.275.000,00

--

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009

4.875.000,00

810.773,23

(1.867.616,81)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010

4.875.000,00

810.773,23

(1.867.616,81)

3.818.156,42

--

--

(1.176.726,53)

(1.176.726,53)

Καθαρό κέρδος περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

3.818.156,42

--

--

(1.176.726,53)

(1.176.726,53)

4.875.000,00

810.773,23

(3.044.343,33)

2.641.429,90

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
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(654.146,34)
1.275.000,00

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010

4.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1.176.726,53)

(654.146,34)

Προσαρμογές για:
Φόρους

7.23

(44.225,31)

(124.863,16)

(58.712,80)

(157.992,62)

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

7.2

192.535,76

236.658,22

192.437,32

236.592,59

7.21

(9.000,00)

63.514,69

(9.000,00)

63.514,69

Έσοδα τόκων

7.22

(24.038,33)

(42.473,16)

(23.853,38)

(14.671,17)

Έξοδα τόκων

7.22

410.763,57

505.573,55

388.805,84

487.646,32

Έσοδα από μερίσματα

7.20

--

--

(35.401,52)

--

Aπομείωση επισφαλών απαιτήσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ
μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης

7.19

352.278,20

--

352.278,20

--

(299.359,57)

6.411,44

(370.172,87)

(39.056,53)

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων

218.999,40

(218.999,40)

218.999,40

(218.999,40)

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων

(225.220,79)

(90.235,77)

(406.780,15)

184.925,08

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων

1.008.492,05

3.053.868,36

899.191,45

3.097.750,99

(26.411,99)

30.611,12

(12.994,87)

42.584,20

-975.858,67

51,05
2.775.295,36

-698.415,84

51,05
3.106.311,92

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω
συνταξιοδότησης

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

676.499,11

2.781.706,80

328.242,97

3.067.255,39

(410.763,57)

(505.573,55)

(388.805,84)

(487.646,32)

17.354,88
283.090,42

(94.840,70)
2.181.292,55

4.333,08
(56.229,79)

(65.701,27)
2.513.907,80

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων

7.2

(132.941,39)

(2.247.518,32)

(132.941,39)

(2.245.768,32)

Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα

7.3

--

(1.275.000,00)

--

(1.275.000,00)

410.400,00

43.178,89

410.400,00

43.178,89

--

--

35.401,52

--

24.038,33
301.496,94

42.473,16
(3.436.866,27)

23.853,38
336.713,51

14.671,17
(3.462.918,26)

1.275.000,00

Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών

7.11

--

1.275.000,00

--

54.000,00

5.236.401,95

54.000,00

4.850.755,00

Αποπληρωμή δανεισμού

(594.873,25)

(5.781.294,56)

(316.356,27)

(5.549.120,73)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(21.803,22)
(562.676,47)

(31.340,53)
698.766,86

(21.803,22)
(284.159,49)

(31.340,53)
545.293,74

21.910,89

(556.806,86)

(3.675,76)

(403.716,72)

106.585,76
128.496,65

663.392,62
106.585,76

30.318,51
26.642,75

434.035,23
30.318,51

Δάνεια αναληφθέντα

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

7.10
7.10

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
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5.

Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Μητρική Εταιρεία και Όμιλος)

5.1.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ANΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί θυγατρική
εταιρεία της INTRAKAT. Ιδρύθηκε το έτος 1994 με έδρα την Παιανία Αττικής στην διεύθυνση 19ο χλμ. Λεωφ.
Παιανίας-Μαρκοπούλου.
Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 που έχουν ενσωματωθεί με την
μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου “INTRAKAT”, εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο την 24η Μαρτίου 2011.
Η εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στους τομείς μελέτης,
σχεδιασμού και υλοποίησης κατασκευαστικών έργων πάσης φύσης, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
5.2

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (εφεξής οι «οικονομικές
καταστάσεις») έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(«Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και
τις Διερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη
διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην καλύτερη
διαθέσιμη γνώση της διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες, είναι πιθανό τα τελικά αποτελέσματα να
διαφέρουν από τους υπολογισμούς αυτούς.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης.
Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη στην έκταση που αυτά είναι εφαρμόσιμα όλα τα αναθεωρημένα πρότυπα και οι
διερμηνείες με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2010.
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που συντάσσει
και δημοσιεύει η μητρική εταιρεία INTΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT).
5.3

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του
Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα / διερμηνείες υποχρεωτικά για το 2010
-

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 L244-16/9/2009]
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει το πώς χρησιμοποιείται η λογιστική αντιστάθμισης στο μέρος του
χρηματοοικονομικού μέσου που αντιστοιχεί στον πληθωρισμό και στα συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης όταν
χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης.
Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
-

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α»
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2009 L311- 26.11.2009]
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010
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Το αναδιαρθρωμένο ΔΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ΔΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του ΔΠΧΑ
1 και η τροποποίησή του μελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωμένο ΔΠΧΑ 1 διαγράφονται από το πρότυπο
μερικές παρωχημένες μεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαμβάνονται μερικές ήσσονος σημασίας
αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραμένουν αμετάβλητες.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της του Ομίλου καθώς έχει ήδη
μεταβεί στα ΔΠΧΑ.
-

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισμό για
τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις ενοποιημένες ή
ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η
οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-

ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009]
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι
οποίες θα επηρεάσουν:
α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει,
β) Τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και
γ) Τα μελλοντικά αποτελέσματα.
Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν:
α) Την καταχώριση στα αποτελέσματα, δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και
β) Την καταχώριση στα αποτελέσματα, μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου
τιμήματος (“contingent consideration”).
Η έγκριση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 7, στα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 12, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 38,
ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για
τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Η
έγκριση των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 5, και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 14,
ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 31, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 7 της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών
(ΜΕΔ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Ό Όμιλος θα εφαρμόσει τις παραπάνω αλλαγές στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί.
-

ΕΔΔΠΧΑ 12 «Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας»
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, L 80 - 26.3.2009]
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 30η Μαρτίου 2009. Επιτρέπεται η
εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή.

Το ΕΔΔΠΧΑ 12 αφορά τις ιδιωτικές οικονομικές οντότητες που συμπράττουν με το Δημόσιο για τη δημιουργία
και εκμετάλλευση έργων κοινής ωφέλειας. Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1, η
ΕΔΔΠΧΠ 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση και η διερμηνεία ΜΕΔ 29 Γνωστοποίηση Συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών της μόνιμης Επιτροπής διερμηνειών
τροποποιούνται σύμφωνα με το προσάρτημα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
-

ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-reciprocal)
διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά
τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανομές που δίνουν στους μετόχους
την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού είτε μετρητών.
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Ο Όμιλος θα εφαρμόσει τη διερμηνεία από την ημέρα που τίθεται σε εφαρμογή.
-

ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 31 Οκτωβρίου 2009

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 είναι να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια
επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις ή
εξοπλισμό), τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος
ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, όπως για
παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού).
Έτσι αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις με τις οποίες πληρούνται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, η αναγνώριση
και η επιμέτρηση του αρχικού κόστους και προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση
της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο, καθώς και ο τρόπος
αναγνώρισης του εσόδου και η λογιστική αντιμετώπιση των μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την παραπάνω διερμηνεία στις περιπτώσεις που θα τον αφορούν.
Πρότυπα / διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα
από τον Όμιλο
-

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται
με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η
επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονομική οντότητα αναμένει να
ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: μέσω της χρήσης του ή μέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και
υποκειμενικότητας στον καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε
εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα
ανακτηθεί εξ’ ολοκλήρου μέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο
αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα
οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω της χρήσης του και όχι μέσω της πώλησης.
Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί
να ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα
μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους.
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις
λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και
απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές
όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. Η τροποποίηση αυτή δεν
έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Κατάταξη Δικαιωμάτων»
Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.02.2010

Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης, ή δικαιώματα αγοράς μετοχών, για
απόκτηση ενός σταθερού αριθμού ιδίων μετοχών μιας οντότητας έναντι ενός
σταθερού ποσού
οποιουδήποτε νομίσματος, είναι συμμετοχικός τίτλος αν η οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους του
υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των μη παράγωγων συμμετοχικών τίτλων της. Η εν λόγω
τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
-

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011.
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Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη
ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια
του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της
αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη
συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο
αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής
οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών
ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις,
εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην
προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές
εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός
γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να
αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα
από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της
επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει
καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Ο Όμιλος
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9
δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο
όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
-

Διερμηνεία 14 (Τροποποίηση) «Περιπτώσεις προπληρωμών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών»
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2008]
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν ορισμένες εθελοντικές
προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει
αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την
τροποποίηση αυτή.
-

ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων»

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα:
- Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ∆ΛΠ 11 ή του ∆ΛΠ 18.
- Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων.
Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε αυτά
εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων.
Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι οι συμφωνίες κατασκευής
ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν
την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών.
-

ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό,
κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του ομίλου,
συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
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-

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Αντικατάσταση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010

Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει συμμετοχικούς
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια χρηματοοικονομική
υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Περιορισμένη εξαίρεση από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 7 για
εφαρμόζοντες τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά»
Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2010

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την
υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο
2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2011. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
-

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των
συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής
συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.
-

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων.
-

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις
σημειώσεις.
-

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.
-

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με
σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια
έκθεση.
5.4

Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται ένα διακριτό μέρος μιας επιχείρησης, που απασχολείται με την παροχή ενός
εξατομικευμένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή μιας ομάδας σχετιζομένων μεταξύ τους προϊόντων ή υπηρεσιών που
υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες των άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως
γεωγραφικός τομέας, ορίζεται ένα διακριτό μέρος μιας επιχείρησης, που απασχολείται με την παροχή προϊόντων
ή υπηρεσιών μέσα σε ένα ειδικό οικονομικό περιβάλλον και υπόκειται σε κινδύνους και ωφέλειες που διαφέρουν
από εκείνες των μερών που λειτουργούν σε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα των Κατασκευών. Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην
Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό.
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5.5

Ενοποίηση

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 50%. Στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου η Εταιρεία ενοποιείται πλήρως (ολική ενοποίηση).
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του
Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
Κοινοπραξίες: Με τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον αμιγώς κατασκευαστικό κλάδο μέσω Κοινοπραξιών με
άλλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι νέες επενδύσεις σε κοινοπραξίες ενοποιούνται με την μέθοδο της αναλογικής
ενοποίησης.
Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, πραγματοποιείται ενσωμάτωση με βάση το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου, όλων
των αναλυτικών γραμμών των εσόδων, εξόδων, ενεργητικού, παθητικού και των ταμειακών ροών των
Κοινοπραξιών στις αντίστοιχες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει το μερίδιο των κερδών ή ζημιών από πωλήσεις από τον Όμιλο προς τις κοινοπραξίες που
αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας. Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει το μερίδιό του επί των κερδών ή
ζημιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Ομίλου από τις κοινοπραξίες μέχρι τα στοιχεία που
αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο μέρος. Ζημία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αμέσως εάν
καταδεικνύει μείωση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή απομείωση.
Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε κόστος κτήσεως
μείον τις προβλέψεις ζημιογόνων συμβάσεων έργων, όπου υπάρχουν.
5.6

Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών

Η δομή του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχε ως εξής:
Ποσοστό
Συμμετοχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΙΣΜΑ- ΔΟΜΗ ΑΤΕ, Ελλάδα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μητρική

--

- Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-"Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ" (ΓΕΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ), Ελλάδα
- Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ( ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ), Ελλάδα
- Κ/ΞΙΑ ΝΟΕΛ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ- (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 11,50ΜW, ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΔΡΥΟΠΗ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ), Ελλάδα
Κ/ΞΙΑ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S A.E (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ), Ελλάδα

20,00%

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

20,00%

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

35,00%

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

50,00%

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

- Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ"-INTRAKAT, Ελλάδα

15,00%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

5.7

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς
τους μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απομειώσεις των παγίων. Το κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο και το κόστος
τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα
της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με
τη σταθερή μέθοδο στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
- Κτίρια

33-34

έτη

- Μηχανολογικός εξοπλισμός

10-15

έτη

- Μεταφορικά μέσα

6-15

έτη

- Λοιπός εξοπλισμός

5-10

έτη
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Ο Όμιλος δεν διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται,
εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν
την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.

5.8

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για να εισπράττονται μισθώματα ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή
για αμφότερα.
Απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους όπως αυτές προσδιορίσθηκαν βάσει
εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον,
τυχόν απομειώσεων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων.

5.9

Μισθώσεις

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 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 σύμφωνα με την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής όμοιων παγίων στοιχείων κυριότητας του Ομίλου.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
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.

5.10

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
κυμαίνεται από 3 έως 8 χρόνια.
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγματοποιούνται.

5.11

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία 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 περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία
μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση
των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.

5.12

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης.
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•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα
αποτελέσματα

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία. Στοιχεία ενεργητικού
αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή
αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού.

•

Δάνεια και απαιτήσεις

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από
την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία.

•

Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

•

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να
τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι
και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται ν΄ αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. 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 τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι
τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές
μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν
αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε
χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δεν
διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών
αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και
προεξόφληση ταμειακών ροών.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 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 κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης σε μετοχές που
καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
5.13

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με
βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων
και των τυχόν εξόδων πώλησης.
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Απομειώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν.
5.14

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
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.
5.15

Ταμειακά διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων
έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία.
5.16

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα
ίδια κεφάλαια.
5.17

Δανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένες με τα τυχόν άμεσα έξοδα για
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου
του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
5.18

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 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 αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού.
5.19

Παροχές στο προσωπικό

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο
προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που
αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και
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το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες 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
καταχωρείται 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 τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι
εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν
δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναμία στον προσδιορισμό του αριθμού
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση
αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
5.20

Άλλες προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης
- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

•

Ζημιογόνα συμβόλαια

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για ζημιογόνες μακροπρόθεσμες συμβάσεις όταν τα αναμενόμενα έσοδα
είναι μικρότερα από τα αναπόφευκτα έξοδα που αναμένεται να προκύψουν προκειμένου να εκπληρωθούν οι
υποχρεώσεις του συμβολαίου.
5.21

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ενδοεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται
πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

•

Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: Τα έσοδα από το κάθε κατασκευαστικό συμβόλαιο
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης ανάλογα με το ποσοστό του κόστους που
πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το αναμενόμενο συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση του έργου όπως
καθορίζεται από το ΔΛΠ 11.
Επομένως το κόστος του έργου που έχει εκτελεσθεί αλλά δεν έχει τιμολογηθεί στον πελάτη,
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης μαζί με το αναλογούν συμβατικό έσοδο.

•

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. Το στάδιο ολοκλήρωσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την
ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό των συνολικών υπολογιζόμενων κοστών για κάθε
συμβόλαιο. Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την οποία πραγματοποιούνται. Όταν το
αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, εισοδήματα αναγνωρίζονται
μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν.

•

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη 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 προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι
με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
5.22

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.
Στην περίπτωση που 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.
Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριμένο έργο
να είναι μηδενικό.
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 κατασκευής 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 «Συμβάσεις κατασκευής έργων» του Ενεργητικού. 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
«Συμβάσεις κατασκευής έργων» του Παθητικού.

5.23

Διανομή μερισμάτων

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων.

5.24

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και με συνεχή παρακολούθηση προσπαθεί
να προβλέψει το ενδεχόμενο τέτοιων κινδύνων προκειμένου να ενεργήσει έγκαιρα και να περιορίσει τις τυχόν
επιπτώσεις τους.

•

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των υποχρεώσεων και των
απαιτήσεων της εταιρείας είναι σε ευρώ.

•

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων

Η χρηματοδότηση του Ομίλου αποτελείται από βραχυπρόθεσμο δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο και
εκτιμάται ότι ο κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων δεν είναι σημαντικός.
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•

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πιστωτικούς κινδύνους που απορρέουν από το γεγονός οι πελάτες να μην
είναι σε θέση να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Εξαιτίας της δύσκολης σημερινής οικονομικής συγκυρίας και για να περιορισθούν τέτοιοι κίνδυνοι, έχουν
εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι της οικονομικής κατάστασης των πελατών και καταβάλλεται προσπάθεια οι
απαιτήσεις των πελατών να καλύπτονται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερες εξασφαλίσεις.

•

Κίνδυνος Ρευστότητας

Για την Εταιρεία δεν προβλέπεται βραχυπρόθεσμα να υπάρξουν κίνδυνοι ρευστότητας, χωρίς να αποκλείεται
το γεγονός σε περίπτωση που το δυσμενές οικονομικό κλίμα επιδεινωθεί, να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες
που θα επιφέρουν πρόσθετο δανειακό κόστος ή πιθανό κίνδυνο ταμιακών εκροών στην εταιρεία.

•

Κίνδυνος Τιμής

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των τιμών

5.25

Διαχείριση κεφαλαίου

Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας του στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το
κόστος κεφαλαίου.
Ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια του με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται
διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται
ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως
εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα
κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής» όπως εμφανίζονται στον
ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σύνολο δανεισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

4.149.901,01

4.712.577,48

4.042.771,04

4.326.930,53

128.496,65

106.585,76

26.642,75

30.318,51

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός

4.021.404,36

4.605.991,72

4.016.128,29

4.296.612,02

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

2.662.630,62
6.684.034,98

3.840.304,07
8.446.295,79

2.641.429,90
6.657.558,19

3.818.156,42
8.114.768,45

60,16%

54,53%

60,32%

52,95%

Συντελεστής μόχλευσης
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6.
6.1

Πληροφόρηση κατά τομέα
Λειτουργικοί τομείς

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Κατασκευών.
Αποτελέσματα λειτουργικών τομέων
01.01 - 31.12.2009
Κατασκευαστικά
Πωλήσεις ανά τομέα

2.942.224,69

Πωλήσεις

2.942.224,69

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

(293.150,35)
(28.377,43)

Χρηματοοικονομικό έσοδο

42.473,16

Χρηματοοικονομικό έξοδο

(505.573,55)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 7.22)

(463.100,39)

Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις

(611,12)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

(756.861,86)

Φόρος εισοδήματος

124.863,16

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως

(631.998,70)

01.01 - 31.12.2010
Κατασκευαστικά
Πωλήσεις ανά τομέα

2.102.810,59

Πωλήσεις

2.102.810,59

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

(831.585,51)

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

(648.049,76)

Χρηματοοικονομικό έσοδο

24.038,33

Χρηματοοικονομικό έξοδο

(410.763,57)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 7.22)

(386.725,24)

Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις

(3.588,01)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

(1.221.898,76)

Φόρος εισοδήματος

44.225,31

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως

(1.177.673,45)

Λοιπά στοιχεία λειτουργικών τομέων
01.01 - 31.12.2009
Κατασκευαστικά
Aποσβέσεις ενσώματων παγίων (Σημ. 7.2)

236.658,22

01.01 - 31.12.2010
Κατασκευαστικά
Aποσβέσεις ενσώματων παγίων (Σημ. 7.2)

192.535,76

Απομείωση απαιτήσεων

352.278,20
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31.12.2009
Κατασκευαστικά
Eνεργητικό

14.679.886,45

Υποχρεώσεις

10.839.582,38

Επενδύσεις σε ενσώματα και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε
ακίνητα (Σημειώσεις 7.1, 7.2 και 7.3)

3.522.518,32

31.12.2010
Κατασκευαστικά
Eνεργητικό

13.953.914,75

Υποχρεώσεις

11.291.284,13

Επενδύσεις σε ενσώματα και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε
ακίνητα (Σημειώσεις 7.1, 7.2 και 7.3)

6.2

132.941,39

Έσοδα, στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεων του Ομίλου ανά γεωγραφική κατανομή
Πωλήσεις

(Ποσά σε Ευρώ)

01.0131.12.2010

Σύνολο Ενεργητικού

01.0131.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Επενδύσεις
31.12.2010

31.12.2009

Εσωτερικού

2.102.810,59

2.942.224,69

13.953.914,75

14.679.886,45

132.941,39

3.522.518,32

Σύνολο

2.102.810,59

2.942.224,69

13.953.914,75

14.679.886,45

132.941,39

3.522.518,32

6.3

Έσοδα του Ομίλου ανά κατηγορία δραστηριοτήτων
Πωλήσεις

(Ποσά σε Ευρώ)

Πωλήσεις αγαθών

01.0131.12.2010

01.0131.12.2009

1.080,00

--

Συμβάσεις Κατασκευής έργων

2.101.730,59

2.942.224,69

Σύνολο

2.102.810,59

2.942.224,69
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7.
7.1

Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λογισμικό

(Ποσά σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο

Λογισμικό

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

1.535,45

1.535,45

1.535,45

1.535,45

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

1.535,45

1.535,45

1.535,45

1.535,45

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

1.535,45

1.535,45

1.535,45

1.535,45

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

1.535,45

1.535,45

1.535,45

1.535,45

--

--

--

--

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010
Πωλήσεις/διαγραφές

1.535,45

1.535,45

1.535,45

1.535,45

(1.535,45)

(1.535,45)

(1.535,45)

(1.535,45)

--

--

--

--

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010

1.535,45

1.535,45

1.535,45

1.535,45

(1.535,45)

(1.535,45)

(1.535,45)

(1.535,45)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

--

--

--

--

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010

--

--

--

--

Πωλήσεις/διαγραφές

7.2

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Οικόπεδα

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα

Προκαταβολές για
αγορά παγίων και
πάγια υπό
κατασκευή

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Σύνολο

126.627,72

600.714,29

876.031,46

45.341,14

205.829,93

1.150.000,00

3.004.544,54

--

--

2.236.340,00

1.750,00

9.428,32

--

2.247.518,32

(95.629,24)

--

--

(12.293,71)

--

--

(107.922,95)

30.998,48

600.714,29

3.112.371,46

34.797,43

215.258,25

1.150.000,00

5.144.139,91

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

--

20.714,29

519.329,74

32.458,64

187.260,46

--

759.763,13

Αποσβέσεις

--

20.714,28

206.442,74

1.883,77

7.617,43

--

236.658,22

Πωλήσεις/ διαγραφές

--

--

--

(1.229,37)

--

--

(1.229,37)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

--

41.428,57

725.772,48

33.113,04

194.877,89

--

995.191,98

30.998,48

559.285,72

2.386.598,98

1.684,39

20.380,36

1.150.000,00

4.148.947,93
5.144.139,91

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009

30.998,48

600.714,29

3.112.371,46

34.797,43

215.258,25

1.150.000,00

Προσθήκες

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010

128.093,96

--

420,17

--

4.427,26

--

132.941,39

Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

-159.092,44

-600.714,29

(432.000,00)
2.680.791,63

-34.797,43

-219.685,51

-1.150.000,00

(432.000,00)
4.845.081,30

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010

--

41.428,57

725.772,48

33.113,04

194.877,89

--

995.191,98

Αποσβέσεις

--

20.714,29

164.305,79

98,44

7.417,24

--

192.535,76

Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

---

-62.142,86

(30.600,00)
859.478,27

-33.211,48

-202.295,13

---

(30.600,00)
1.157.127,74

159.092,44

538.571,43

1.821.313,36

1.585,95

17.390,38

1.150.000,00

3.687.953,56

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης:
(Ποσά σε Ευρώ)

Κτίρια

Σύνολο

31.12.2009
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

600.714,29

600.714,29

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

(41.428,57)

(41.428,57)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία

559.285,72

559.285,72

31.12.2010
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

600.714,29

600.714,29

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

(62.142,86)
538.571,43

(62.142,86)
538.571,43

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Οικόπεδα

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα

Προκαταβολές για
αγορά παγίων και
πάγια υπό
κατασκευή

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Σύνολο

126.627,72

600.714,29

876.031,46

45.341,14

205.792,50

1.150.000,00

3.004.507,11

--

--

2.236.340,00

--

9.428,32

--

2.245.768,32

(95.629,24)

--

--

(12.293,71)

--

--

(107.922,95)

30.998,48

600.714,29

3.112.371,46

33.047,43

215.220,82

1.150.000,00

5.142.352,48

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

--

20.714,29

519.329,74

32.458,64

187.223,03

--

759.725,70

Αποσβέσεις
Πωλήσεις/ διαγραφές

---

20.714,28
--

206.442,74
--

1.818,14
(1.229,37)

7.617,43
--

---

236.592,59
(1.229,37)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

--

41.428,57

725.772,48

33.047,41

194.840,46

--

995.088,92

30.998,48

559.285,72

2.386.598,98

0,02

20.380,36

1.150.000,00

4.147.263,56
5.142.352,48

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

30.998,48

600.714,29

3.112.371,46

33.047,43

215.220,82

1.150.000,00

128.093,96

--

420,17

--

4.427,26

--

132.941,39

--

--

(432.000,00)

--

--

--

(432.000,00)

159.092,44

600.714,29

2.680.791,63

33.047,43

219.648,08

1.150.000,00

4.843.293,87

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010

--

41.428,57

725.772,48

33.047,41

194.840,46

--

995.088,92

Αποσβέσεις

--

20.714,29

164.305,79

--

7.417,24

--

192.437,32

Πωλήσεις/ διαγραφές

--

--

(30.600,00)

--

--

--

(30.600,00)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

--

62.142,86

859.478,27

33.047,41

202.257,70

--

1.156.926,24

159.092,44

538.571,43

1.821.313,36

0,02

17.390,38

1.150.000,00

3.686.367,63

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης:
(Ποσά σε Ευρώ)

Κτίρια

Σύνολο

31.12.2009
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

600.714,29

600.714,29

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

(41.428,57)

(41.428,57)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία

559.285,72

559.285,72

31.12.2010
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

600.714,29

600.714,29

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

(62.142,86)
538.571,43

(62.142,86)
538.571,43

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού έναντι δανεισμού.
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7.3

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Υπόλοιπο έναρξης

1.275.000,00

--

1.275.000,00

--

Από εισφορά για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

-1.275.000,00

1.275.000,00
1.275.000,00

-1.275.000,00

1.275.000,00
1.275.000,00

Υπόλοιπο έναρξης

--

--

--

--

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης

--

--

--

--

1.275.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της χρήσης

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες
απομείωσης.

7.4

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

Υπόλοιπο έναρξης

30.600,00

30.600,00

Υπόλοιπο λήξεως

30.600,00

30.600,00

Παραθέτουμε συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας:
31.12.2010

31.12.2009

Ενεργητικό

1.241.891,26

1.220.185,41

Υποχρεώσεις

1.228.447,12

1.192.377,13

533.134,47

259.933,90

21.037,39

10.174,57

Έσοδα
Κέρδη (Ζημιές)

Επωνυμία

Χώρα
εγκατάστασης

Ποσοστό
συμμετοχής

ΕΛΛΑΔΑ

20,00%

ΕΛΛΑΔΑ

20,00%

ΕΛΛΑΔΑ

35,00%

ΕΛΛΑΔΑ

20,00%

ΕΛΛΑΔΑ

20,00%

ΕΛΛΑΔΑ

35,00%

ΕΛΛΑΔΑ

50,00%

31.12.2009
Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-"Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ"
(ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ)
Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ( ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
Κ/ΞΙΑ ΝΟΕΛ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ- (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 11,50ΜW, ΤΟΥ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΡΥΟΠΗ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
31.12.2010
Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-"Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ"
(ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ)
Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ( ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
Κ/ΞΙΑ ΝΟΕΛ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ- (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 11,50ΜW, ΤΟΥ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΡΥΟΠΗ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
Κ/ΞΙΑ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S A.E (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ)
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7.5

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

Υπόλοιπο έναρξης

--

--

Υπόλοιπο λήξεως

--

--

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

Υπόλοιπο έναρξης

--

--

Υπόλοιπο λήξεως

--

--

Παραθέτουμε συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις κοινοπραξίες της Εταιρείας:
Χώρα
εγκατάστασης

Επωνυμία

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Κέρδη (ζημιές)

Ποσοστό
συμμετοχής

31.12.2009
Κ/Ξ "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ"-ΙΝΤΡΑΚΑΤ

ΕΛΛΑΔΑ

3.526.439,43
3.526.439,43

3.783.881,62
3.783.881,62

3.327.528,68
3.327.528,68

(4.074,14)
(4.074,14)

15,00%

ΕΛΛΑΔΑ

3.096.515,58
3.096.515,58

3.401.797,91
3.401.797,91

3.952.778,83
3.952.778,83

(47.840,14)
(47.840,14)

15,00%

31.12.2010
Κ/Ξ "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ"-ΙΝΤΡΑΚΑΤ

7.6

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

Πελάτες

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

3.309.746,14

3.385.296,60

3.028.698,66

92.584,00

--

342.081,48

--

(1.514.637,66)

(1.162.359,46)

(1.514.637,66)

(1.162.359,46)

Τελικές απαιτήσεις πελατών

1.887.692,48

2.222.937,14

1.856.142,48

2.179.469,33

Προκαταβολές προμηθευτών

190.129,86

262.947,36

161.536,70

161.536,70

Δεδουλευμένα έσοδα

664.500,51

664.500,51

664.500,51

664.500,51

Έξοδα επόμενων χρήσεων

218.999,40

--

218.999,40

--

Λοιπές απαιτήσεις

5.246.554,63

4.796.171,43

3.786.454,65

4.128.250,23

Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

35.664,78
8.243.541,66

27.045,59
7.973.602,03

710.396,09
7.398.029,83

27.045,59
7.160.802,36

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

3.341.828,79

19.750,77

16.679,82

19.692,74

16.621,79

8.223.790,89

7.956.922,21

7.378.337,09

7.144.180,57

8.243.541,66

7.973.602,03

7.398.029,83

7.160.802,36

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

Εμπορικοί πελάτες (μείον πρόβλεψη)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

1.795.108,48

2.222.937,14

1.514.061,00

92.584,00

--

342.081,48

--

Προκαταβολές προμηθευτών

190.129,86

262.947,36

161.536,70

161.536,70

Δεδουλευμένα έσοδα

664.500,51

664.500,51

664.500,51

664.500,51

Έξοδα επόμενων χρήσεων

218.999,40

--

218.999,40

--

5.246.554,63

4.796.171,43

3.786.454,65

4.128.250,23

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

2.179.469,33

35.664,78

27.045,59

710.396,09

27.045,59

8.243.541,66

7.973.602,03

7.398.029,83

7.160.802,36
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Κατανομή σε σχέση με τη λήξη των απαιτήσεων από πελάτες:
Ο μέσος όρος είσπραξης των απαιτήσεων της Εταιρείας είναι 120 ημέρες.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Σύνολο
Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού

Είναι απομειωμένα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

1.887.692,48

2.222.937,14

1.856.142,48

2.179.469,33

326.200,20

210.150,00

294.650,20

188.856,22

1.514.637,66

1.162.359,46

1.514.637,66

1.162.359,46

(1.514.637,66)

(1.162.359,46)

(1.514.637,66)

(1.162.359,46)

--

--

--

--

Δεν έχουν απομειωθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού αλλά είναι ληξιπρόθεσμα κατά τις ακόλουθες
περιόδους:
> 365 ημέρες

1.561.492,28

2.012.787,14

1.561.492,28

1.990.613,11

1.561.492,28

2.012.787,14

1.561.492,28

1.990.613,11

1.887.692,48

2.222.937,14

1.856.142,48

2.179.469,33

Μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών πελατών:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Πρόβλεψη ανά
πελάτη

(Ποσά σε Ευρώ)

Συλλογική
πρόβλεψη

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

1.162.359,46

--

1.162.359,46

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

1.162.359,46

--

1.162.359,46

Πρόβλεψη απομείωσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

352.278,20
1.514.637,66

--

352.278,20
1.514.637,66

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρόβλεψη ανά
πελάτη

(Ποσά σε Ευρώ)

Συλλογική
πρόβλεψη

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

1.162.359,46

--

1.162.359,46

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

1.162.359,46

--

1.162.359,46

Πρόβλεψη απομείωσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

352.278,20
1.514.637,66

--

352.278,20
1.514.637,66

Κατανομή ανά νόμισμα των υπολοίπων των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
Euro

7.7

31.12.2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010

31.12.2009

8.243.541,66

7.973.602,03

7.398.029,83

7.160.802,36

8.243.541,66

7.973.602,03

7.398.029,83

7.160.802,36

Αναβαλλόμενη φορολογία

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. Τα
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες

(333.734,75)

(138.028,52)

(333.734,75)

(138.028,52)

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών

(379.753,79)

(431.214,30)

(309.772,01)

(372.078,16)

(713.488,54)

(569.242,82)

(643.506,76)

(510.106,68)

108.389,30

103.417,87

108.389,30

103.417,87

56.868,97

4.971,43

56.868,97

4.971,43

165.258,27

108.389,30

165.258,27

108.389,30

(548.230,26)

(460.853,52)

(478.248,49)

(401.717,38)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες
Πληρωτέες εντός 12 μηνών

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων (σημ. 7.23)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

(460.853,52)

(304.677,40)

(401.717,38)

(213.724,76)

(87.376,74)

(156.176,12)

(76.531,11)

(187.992,62)

(548.230,26)

(460.853,52)

(478.248,49)

(401.717,38)

Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η παρακάτω:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

01.01.2009
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
01.01.2010
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31.12.2010

Επιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις

Λοιπά

Σύνολο

108.966,86

--

(577,56)

--

108.966,86
(577,56)

108.389,30

--

108.389,30

13.069,09

43.799,88

56.868,97

121.458,39

43.799,88

165.258,27

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

01.01.2009
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
01.01.2010
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31.12.2010

Προβλέψεις /
Ζημιές
απομείωσης

Φορολογικές
ζημίες

Λοιπά

(13.435,19)

--

(400.209,07)

(413.644,26)

(2.495,05)

--

(153.103,51)

(155.598,56)

(15.930,24)

--

(553.312,58)

(569.242,82)

(745,99)

(223.341,02)

79.841,29

(144.245,72)

(16.676,23)

(223.341,02)

(473.471,29)

(713.488,54)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

01.01.2009
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
01.01.2010
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31.12.2010

Σύνολο

Επιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις

Λοιπά

Σύνολο

108.966,86

--

(577,56)

--

108.966,86
(577,56)

108.389,30

--

108.389,30

13.069,09

43.799,88

56.868,97

121.458,39

43.799,88

165.258,27
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

Προβλέψεις/
Ζημιές
απομείωσης

01.01.2009
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
01.01.2010
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31.12.2010

7.8

Φορολογικές
ζημίες

Λοιπά

Σύνολο

(13.435,19)

--

(309.256,43)

(322.691,62)

(2.495,05)

--

(184.920,01)

(187.415,06)

(15.930,24)

--

(494.176,44)

(510.106,68)

(745,99)

(223.341,02)

90.686,93

(133.400,08)

(16.676,23)

(223.341,02)

(403.489,51)

(643.506,76)

Αποθέματα

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Παραγωγή σε εξέλιξη

--

218.999,40

--

218.999,40

Σύνολο

--

218.999,40

--

218.999,40

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα και κατεστραμμένα αποθέματα:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

218.999,40

--

218.999,40

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

7.9

Συμβάσεις κατασκευής έργων
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού:
Aπαιτήσεις από συμβάσεις έργων

12.596,57

409.593,60

12.596,57

195.322,09

Σύνολο:

12.596,57

409.593,60

12.596,57

195.322,09

Υποχρεώσεις από συμβάσεις έργων

1.025.154,99

978.150,84

855.391,96

837.271,83

Σύνολο:

1.025.154,99

978.150,84

855.391,96

837.271,83

Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού:

Σωρευμένο κόστος έργων πλέον σωρευμένα καταχωρημένα κέρδη
μείον σωρευμένες καταχωρημένες ζημίες
Μείον : Συνολικές τιμολογήσεις
Συμβάσεις κατασκευής έργων

7.10

10.951.724,90

9.181.923,88

7.780.620,23

6.487.072,88

(11.964.283,32)
(1.012.558,42)

(9.750.481,11)
(568.557,24)

(8.623.415,62)
(842.795,39)

(7.129.022,62)
(641.949,74)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες

128.496,65

106.585,76

26.642,75

30.318,51

Σύνολο

128.496,65

106.585,76

26.642,75

30.318,51

Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο ήταν :
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

2,00%

1,10%

2,00%

1,10%
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών,
περιλαμβάνουν τα εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

128.496,65

106.585,76

26.642,75

30.318,51

Σύνολο

128.496,65

106.585,76

26.642,75

30.318,51

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
Euro

7.11

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

128.496,65

106.585,76

26.642,75

30.318,51

128.496,65

106.585,76

26.642,75

30.318,51

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 975.000 κοινές μετοχές με ονομαστική αξία € 5,00 ανά μετοχή.
(Ποσά σε Ευρώ)

Αριθμός
μετοχών

Κοινές μετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

720.000,00

3.600.000,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

255.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

975.000,00

4.875.000,00

4.875.000,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

975.000,00

4.875.000,00

4.875.000,00

7.12

3.600.000,00

Λοιπά Αποθεματικά

Τα λοιπά αποθεματικά τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Τακτικό
αποθεματικο

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

188.628,40

622.144,83

810.773,23

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

188.628,40

622.144,83

810.773,23

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

188.628,40

622.144,83

810.773,23

7.13

Δανεισμός
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικά δάνεια

565.114,42

679.800,00

565.114,42

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

508.866,21

508.742,80

508.866,21

508.742,80

1.073.980,63

1.188.542,80

1.073.980,63

1.188.542,80

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

679.800,00

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

216.430,00

281.180,00

216.430,00

281.180,00

2.847.703,83

3.209.141,50

2.740.573,86

2.823.494,55

11.786,55

33.713,18

11.786,55

33.713,18

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

3.075.920,38

3.524.034,68

2.968.790,41

3.138.387,73

Σύνολο δανείων

4.149.901,01

4.712.577,48

4.042.771,04

4.326.930,53
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Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων και οι ημερομηνίες ανατιμολόγησης των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών
δανείων είναι η εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

6 μήνες ή
λιγότερο

6-12 μήνες

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2009
Σύνολο δανείων

3.225.690,59
3.225.690,59

298.344,09
298.344,09

3.524.034,68
3.524.034,68

2.847.703,83
2.847.703,83

228.216,55
228.216,55

3.075.920,38
3.075.920,38

31 Δεκεμβρίου 2010
Σύνολο δανείων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

6 μήνες ή
λιγότερο

6-12 μήνες

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2009
Σύνολο δανείων

2.840.043,64

298.344,09

3.138.387,73

2.840.043,64

298.344,09

3.138.387,73

2.740.573,86

228.216,55

2.968.790,41

2.740.573,86

228.216,55

2.968.790,41

31 Δεκεμβρίου 2010
Σύνολο δανείων

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων πριν την προεξόφληση των ταμειακών ροών είναι οι εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Μεταξύ 1 και 2 ετών

255.787,12

333.886,44

255.787,12

333.886,44

Μεταξύ 2 και 3 ετών

474.068,79

508.295,60

474.068,79

508.295,60

Μεταξύ 3 και 5 ετών

168.380,49

100.793,23

168.380,49

100.793,23

Πάνω από 5 έτη

175.744,23

245.567,53

175.744,23

245.567,53

1.073.980,63

1.188.542,80

1.073.980,63

1.188.542,80

Τα σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

€

€

€

€

7,00%

5,00%

7,00%

5,00%

Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος)

6,00%

4,70%

6,00%

4,70%

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

6,00%

5,50%

6,00%

5,50%

Οι λογιστικές και οι εύλογες αξίες των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
(Ποσά σε Ευρώ)

Λογιστική
Αξία

31.12.2009
Εύλογη
Αξία

Λογιστική
Αξία

Εύλογη
Αξία

Τραπεζικά δάνεια

565.114,42

565.114,42

679.800,00

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

508.866,21

508.866,21

508.742,80

508.742,80

1.073.980,63

1.073.980,63

1.188.542,80

1.188.542,80

Σύνολο
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
Λογιστική
Αξία

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2009
Εύλογη
Αξία

Λογιστική
Αξία

Εύλογη
Αξία

Τραπεζικά δάνεια

565.114,42

565.114,42

679.800,00

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

508.866,21

508.866,21

508.742,80

508.742,80

1.073.980,63

1.073.980,63

1.188.542,80

1.188.542,80

Σύνολο

679.800,00

Τα ποσά του δανεισμού αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
Euro

7.14

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

4.149.901,01

4.712.577,48

4.042.771,04

4.326.930,53

4.149.901,01

4.712.577,48

4.042.771,04

4.326.930,53

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές

2.260,25

2.260,25

Σύνολο

2.260,25

2.260,25

Συνταξιοδοτικές παροχές

--

51,05

Σύνολο

--

51,05

Χρεώσεις στα αποτελέσματα (Σημ. 7.26)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

--

2.260,25

Υποχρέωση στον ισολογισμό

--

2.260,25

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους (Σημ. 7.26)

31.12.2009
--

51,05

--

51,05

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Έξοδα διοίκησης

31.12.2009
--

51,05

--

51,05

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Yπόλοιπο έναρξης

31.12.2009

2.260,25

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31.12.2010

31.12.2009

Προεξοφλητικό επιτόκιο

6,5%

6,0%

Πληθωρισμός

3,5%

2,0%

--

0,5%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

7.15

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή
τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιοτέρων γεγονότων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισής τους
μέσω εκροών πόρων και εφόσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει
πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

Προβλέψεις για
ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές
Προβλέψεις

Προβλέψεις για
ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

Σύνολο

Λοιπές
Προβλέψεις

Σύνολο

--

38.565,25

38.565,25

--

51.531,54

51.531,54

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

30.000,00

611,12

30.611,12

30.000,00

12.584,20

42.584,20

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

94.115,74

30.000,00

39.176,37

69.176,37

30.000,00

64.115,74

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

--

3.588,01

3.588,01

--

23.989,77

23.989,77

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν

--

--

--

--

(6.984,64)

(6.984,64)

(30.000,00)

--

(30.000,00)

(30.000,00)

--

(30.000,00)

--

42.764,38

42.764,38

--

81.120,87

81.120,87

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Μακροχρόνιες προβλέψεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

--

30.000,00

38.356,49

54.939,37

Βραχυχρόνιες προβλέψεις

42.764,38

39.176,37

42.764,38

39.176,37

Σύνολο

42.764,38

69.176,37

81.120,87

94.115,74

7.16

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως
εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

Προμηθευτές
Προμηθευτές-συνδεδεμένα μέρη
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές

31.12.2010
752.710,25

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

3.733.043,46

554.024,35

3.623.375,32

1.584.632,84

--

1.584.632,84

--

6.245,91

32.558,65

6.245,91

32.558,65

10.964,27

21.517,81

4.849,74

19.279,37

Φόροι (εκτός φόρο εισοδήματος)

177.192,58

164.410,67

129.837,13

164.824,32

Προκαταβολές πελατών

339.418,91

31.258,58

272.935,88

15.750,00

Λοιπές υποχρεώσεις

741.900,34

1.094.628,26

346.108,09

587.615,21

Λοιπές υποχρεώσεις-Συνδεδεμένα μέρη

2.425.840,25

--

2.425.840,25

--

Σύνολο

6.038.905,35

5.077.417,43

5.324.474,19

4.443.402,87

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.038.905,35

5.077.417,43

5.324.474,19

4.443.402,87

6.038.905,35

5.077.417,43

5.324.474,19

4.443.402,87
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Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
Euro

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

6.038.905,35

5.077.417,43

5.324.474,19

4.443.402,87

6.038.905,35

5.077.417,43

5.324.474,19

4.443.402,87

Η πολιτική εξόφλησης υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι οι 120 ημέρες.
Οι λήξεις αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι οι παρακάτω:
2010

2009

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 - 120 ημέρες

263.448,59

193.908,52

1.679.869,56

1.345.862,00

120 - 365 ημέρες

2.073.894,50

1.944.748,67

2.053.173,90

2.277.513,32

7.17

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- ελάχιστα μισθώματα
Έως 1 έτος

41.461,00

72.317,40

41.461,00

72.317,40

Από 1 έως 5 έτη

471.297,96

289.269,60

471.297,96

289.269,60

Περισσότερό των 5 ετών

196.374,15

427.877,17

196.374,15

427.877,17

Σύνολο
Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

709.133,11

789.464,17

709.133,11

789.464,17

(188.480,35)

(247.008,19)

(188.480,35)

(247.008,19)

520.652,76

542.455,98

520.652,76

542.455,98

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

Έως 1 έτος
Aπό 1 έως 5 έτη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

11.786,55

33.713,18

11.786,55

33.713,18

328.370,32

162.382,04

328.370,32

162.382,04

Περισσότερό των 5 ετών

180.495,89

346.360,76

180.495,89

346.360,76

Σύνολο

520.652,76

542.455,98

520.652,76

542.455,98

7.18

Πωλήσεις

Η ανάλυση των εσόδων του Ομίλου έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

Έσοδα από συμβάσεις κατασκευής έργων
Πωλήσεις αγαθών
Σύνολο

01.01 31.12.2010
2.101.730,59

01.01 31.12.2009
2.942.224,69

1.080,00

--

2.102.810,59

2.942.224,69

Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

Έσοδα από συμβάσεις κατασκευής έργων
Πωλήσεις αγαθών
Σύνολο

01.01 31.12.2010
1.568.596,12

01.01 31.12.2009
2.710.760,80

1.080,00

--

1.569.676,12

2.710.760,80
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7.19

Έξοδα ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων του Ομίλου ανά κατηγορία έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 - 31.12.2010
Σημείωση

Παροχές σε εργαζομένους

7.26

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

01.01 - 31.12.2009
Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

70.186,17

66.591,95

136.778,12

118.524,48

76.160,53

194.685,01

183.564,97

5.125,77

188.690,74

319.375,49

--

319.375,49

98,44

171.723,03

171.821,47

27.450,61

188.493,34

215.943,95

--

20.714,29

20.714,29

--

20.714,28

20.714,28

951,69

9.873,19

10.824,88

3.576,35

7.738,88

11.315,23

- Οικόπεδα

4.045,42

2.040,00

6.085,42

1.949,80

3.650,20

5.600,00

- Μηχανήματα

2.191,81

810,69

3.002,50

1.503,00

--

1.503,00

--

23.951,81

23.951,81

14.488,00

5.433,00

19.921,00

640,55

494,58

1.135,13

174,86

444,32

619,18

8.030,82

--

8.030,82

1.575.418,71

44.346,49

1.619.765,20

1.532.447,01

222.037,28

1.754.484,29

463.157,65

108.890,90

572.048,54

--

352.278,20

352.278,20

--

--

--

71.978,05

289.543,06

361.521,11

102.930,76

218.611,82

321.542,58

1.874.134,93

1.165.183,84

3.039.318,77

2.628.549,70

674.483,76

3.303.033,46

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

7.2

- Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία
- Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων
Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης

- Μεταφορκά μέσα
Διαφήμιση
Αμοιβές υπεργολάβων
Αμοιβές τρίτων
Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ)
Σύνολο

Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας ανά κατηγορία έχει ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 - 31.12.2010
Σημείωση

Παροχές σε εργαζομένους

7.26

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

01.01 - 31.12.2009
Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

42.409,87

66.591,95

109.001,82

85.101,34

76.160,53

161.261,87

178.016,24

5.125,77

183.142,01

265.865,78

--

265.865,78

- Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία

--

171.723,03

171.723,03

27.450,61

188.427,70

215.878,31

- Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

--

20.714,29

20.714,29

--

20.714,28

20.714,28

796,69

9.774,93

10.571,62

2.494,94

7.109,86

9.604,80

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων

7.2

Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης
- Οικόπεδα
- Μηχανήματα

--

2.040,00

2.040,00

1.949,80

3.650,20

5.600,00

2.191,81

810,69

3.002,50

1.200,00

--

1.200,00

- Μεταφορκά μέσα
Διαφήμιση

--

23.951,81

23.951,81

14.488,00

5.433,00

19.921,00

588,30

494,58

1.082,88

--

354,11

354,11

--

352.278,20

352.278,20

--

--

--

1.120.327,26

213.052,78

1.333.380,04

1.967.325,53

153.236,79

2.120.562,32

Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις
Αμοιβές τρίτων
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ)
Σύνολο

7.20

65.650,66

286.943,19

352.593,85

74.640,20

208.728,14

283.368,34

1.409.980,83

1.153.501,22

2.563.482,05

2.440.516,20

663.814,61

3.104.330,81

Λοιπά έσοδα

Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.0131.12.2009

01.0131.12.2010

(Ποσά σε Ευρώ)

Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων

--

5.609,00

Έσοδα από ενοίκια

--

35.400,00

Έσοδα από μισθώσεις εξοπλισμού
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0131.12.2010

(Ποσά σε Ευρώ)

Έσοδα από μερίσματα θυγατρικών

01.0131.12.2009

35.401,52

--

Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων

--

5.609,00

Έσοδα από ενοίκια

--

35.400,00

Έσοδα από μισθώσεις εξοπλισμού

--

52.000,00

95.922,67
131.324,19

37.496,10
130.505,10

Λοιπά έσοδα
Σύνολο

7.21

Λοιπά κέρδη / ζημιές (καθαρά)

Τα λοιπά κέρδη/ζημιές του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.0131.12.2010

(Ποσά σε Ευρώ)

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

01.0131.12.2009

9.000,00

(63.514,69)

9.000,00

(63.514,69)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0131.12.2010

(Ποσά σε Ευρώ)

Αναλογία κερδών/ζημιών κοινοπραξιών με αναλογική ενοποίηση
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

7.22

01.0131.12.2009

(13.417,12)

(11.973,08)

9.000,00

(63.514,69)

(4.417,12)

(75.487,77)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.0131.12.2010

(Ποσά σε Ευρώ)

01.0131.12.2009

Έξοδα τόκων
- Τραπεζικά δάνεια

(307.203,90)

(427.881,02)

- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

(36.427,55)

(34.823,57)

- Εγγυητικές

(50.363,14)

(42.045,57)

- Λοιπά

(16.768,98)

(823,39)

(410.763,57)

(505.573,55)

24.038,33

42.473,16

Έσοδα Τόκων
Σύνολο

24.038,33

42.473,16

(386.725,24)

(463.100,39)

Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας έχει ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0131.12.2010

(Ποσά σε Ευρώ)

01.0131.12.2009

Έξοδα τόκων
- Τραπεζικά δάνεια

(288.401,06)

(412.890,71)

- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

(36.427,55)

(34.823,57)

- Εγγυητικές

(47.461,71)

(39.559,55)

- Λοιπά

(16.515,52)

(372,49)

(388.805,84)

(487.646,32)

23.853,38

14.671,17

Έσοδα Τόκων
Σύνολο
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23.853,38

14.671,17

(364.952,46)

(472.975,15)
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7.23

Φόρος Εισοδήματος

O Φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.0131.12.2009

01.0131.12.2010

(Ποσά σε Ευρώ)

Φόρος χρήσης

(43.151,43)

(31.312,96)

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 7.7)

87.376,74

156.176,12

Σύνολο

44.225,31

124.863,16

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0131.12.2009

01.0131.12.2010

(Ποσά σε Ευρώ)

Φόρος χρήσης

(17.818,31)

(30.000,00)

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 7.7)

76.531,11

187.992,62

Σύνολο

58.712,80

157.992,62

Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη του Ομίλου, διαφέρει από το ποσό που θα προέκυπτε εάν
εφαρμοστεί ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής που ισχύει στην χώρα στην οποία έχει έδρα η Εταιρία, ως
ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

01.0131.12.2010

Κέρδη προ φόρων

01.0131.12.2009

(1.221.898,76)

(756.861,86)

Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή για τα
κέρδη

293.255,70

189.215,46

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο

123.331,04

1.772,31

(220.044,86)

(15.609,43)

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Διαφορές φορολογικών συντελεστών

(96.004,94)

(19.202,23)

Επιβάρυνση φορολογικού ελέγχου

(28.563,70)

(1.312,96)

Περαίωση Ν. 3888 /2010

(27.747,93)

--

--

(30.000,00)

44.225,31

124.863,16

Πρόβλεψη φόρου
Φόροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

01.0131.12.2010

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

01.0131.12.2009

(1.235.439,32)

(812.138,96)

Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή για τα
κέρδη

296.505,44

203.034,74

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο

123.331,04

1.696,10

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

(217.655,66)

--

(95.649,71)

(16.738,22)

Eπιβάρυνση φορολογικού ελέγχου

(28.563,70)

--

Περαίωση Ν. 3888 /2010

(19.254,61)

--

--

(30.000,00)

58.712,80

157.992,62

Διαφορές φορολογικών συντελεστών

Πρόβλεψη φόρου
Φόροι

7.24

Ζημίες ανά μετοχή

Για τον προσδιορισμό των ζημιών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους επί του
συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές).
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Οι ζημίες ανά μετοχή του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών
(Ποσά σε Ευρώ)

01.0131.12.2010

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

(1.221.898,76)

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

31.12.2009

975.000,00

795.452,00
01.0131.12.2009
(756.861,86)

44.225,31

124.863,16

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1.177.673,45)

(631.998,70)

(1,2079)

(0,7945)

Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών

975.000,00

(Ποσά σε Ευρώ)

01.0131.12.2010

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

(1.235.439,32)

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή

7.25

31.12.2009
795.452,00
01.0131.12.2009
(812.138,96)

58.712,80

157.992,62

(1.176.726,53)

(654.146,34)

(1,2069)

(0,8224)

Κοινοπραξίες που ενοποιούνται με αναλογική ενοποίηση

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων των
κοινοπραξιών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής
ενοποίησης. Οι κοινοπραξίες αναφέρονται αναλυτικά στη σημ. 5.6 «Δομή Ομίλου».

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

Απαιτήσεις:
Mη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

71.625,75

60.878,55

1.170.265,60
1.241.891,35

1.159.306,86
1.220.185,41

1.228.447,12
1.228.447,12

1.192.377,13
1.192.377,13

13.444,23

27.808,28

Yποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Καθαρή θέση
Έσοδα
Έξοδα
Κέρδη/ ζημιές (μετά φόρων)

533.134,47

259.933,90

(512.096,99)
21.037,48

(249.759,33)
10.174,57
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7.26

Παροχές σε εργαζομένους

Ο αριθμός των εργαζομένων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 31 Δεκεμβρίου 2009 αντίστοιχα είναι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ο αριθμός των εργαζομένων είναι:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2

4

2

4

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Διοικητικό (υπαλληλικό)

2

1

2

1

Εργατοτεχνικό προσωπικό

--

3

--

3

(ανά κατηγορία)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Μισθοί και ημερομίσθια

(99.411,82)

(111.769,75)

(78.506,53)

(111.769,75)

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

(37.366,30)

(49.441,07)

(30.495,29)

(49.441,07)

--

(51,05)

--

(51,05)

(136.778,12)

(161.261,87)

(109.001,82)

(161.261,87)

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Σύνολο

7.27

Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
α)

Εγγυητικές Επιστολές
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης

4.983.131,45

2.229.679,60

Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής

10.520,00
4.993.651,45

630.520,00
2.860.199,60

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2010

31.12.2009

Εγγυητικές επιστολές σε πελάτες

4.902.761,05

2.229.679,60

Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής

10.520,00
4.913.281,05

630.520,00
2.860.199,60

7.28

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται πληροφορίες για τις συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με
συνδεδεμένα μέρη. Οι αγορές-πωλήσεις από και προς συνδεδεμένα μέρη γίνονται σε όρους αγοράς. Δεν έχουν
διενεργηθεί προβλέψεις επισφαλειών, καθώς δεν έχουν προκύψει προβλήματα είσπραξης απαιτήσεων.
Χρήση 2010
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ
INTRACOM ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
EUROKAT ATE
Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ"-INTRAKAT

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
92.584,00
--35.664,78
128.248,78

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3.819.138,00
145,20
191.190,00
-4.010.473,20
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ΕΣΟΔΑ
410.400,00
---410.400,00

ΕΞΟΔΑ
840,00
---840,00
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Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε:
Έξοδα ενοικίων

840,00
840,00

Πωλήσεις παγίων (ενσώματων-άΰλων)

410.400,00
410.400,00

Απαιτήσεις από την μητρική
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες

92.584,00
35.664,78
128.248,78

Υποχρεώσεις στην μητρική
Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεμένες

3.819.138,00
191.335,20
4.010.473,20

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

92.584,00

3.819.138,00

410.400,00

840,00

INTRACOM ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

--

145,20

--

--

EUROKAT ATE
Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-"Κ/ΞΙΑ
ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ"

--

191.190,00

--

--

872.757,24

--

--

--

51.471,55

--

--

--

35.664,78
1.052.477,57

-4.010.473,20

-410.400,00

-840,00

ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ

Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ"-INTRAKAT

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε:
Έξοδα ενοικίων

Πωλήσεις παγίων (ενσώματων-άΰλων)

Απαιτήσεις από την μητρική

840,00
840,00
410.400,00
410.400,00
92.584,00

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες

959.893,57
1.052.477,57

Υποχρεώσεις στην μητρική

3.819.138,00

Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεμένες

191.335,20
4.010.473,20

Για την χρήση 2010 δεν δόθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και στα μέλη της Διοίκησης.
Χρήση 2009
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ
EUROKAT ATE

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

----

1.676.363,00
1.191.190,00
2.867.553,00

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε:
Αγορές παγίων (ενσώματων-άϋλων)
Έξοδα ενοικίων

1.001.000,00
140,00
1.001.140,00
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ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
----

140,00
1.001.000,00
1.001.140,00
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Υποχρεώσεις στην μητρική
Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεμένες

1.676.363,00
1.191.190,00
2.867.553,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ

--

1.676.363,00

--

140,00

EUROKAT
ATE
/
/
ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ"

--

1.191.190,00

--

1.001.000,00

622.059,76

--

--

--

51.376,26
673.436,02

-2.867.553,00

---

-1.001.140,00

Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε:
Αγορές παγίων (ενσώματων-άϋλων)

1.001.000,00

Έξοδα ενοικίων

140,00
1.001.140,00

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες

673.436,02
673.436,02

Υποχρεώσεις στην μητρική

1.676.363,00

Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεμένες

1.191.190,00
2.867.553,00

Για την χρήση 2009 δεν δόθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και στα μέλη της Διοίκησης.

7.29

Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών ή δικαστικών οργάνων, που να επηρεάζουν την
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

7.30

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται για την εταιρεία και κάθε κοινοπραξία στον παρακάτω πίνακα:
Ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΙΣΜΑ- ΔΟΜΗ ΑΤΕ, Ελλάδα

1

- Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-"Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ" (ΓΕΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ), Ελλάδα
- Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ( ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ), Ελλάδα
- Κ/ΞΙΑ ΝΟΕΛ ΑΕ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ- (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 11,50ΜW, ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΔΡΥΟΠΗ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ), Ελλάδα
- Κ/ΞΙΑ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S A.E (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ), Ελλάδα
- Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ"-INTRAKAT, Ελλάδα

1
1
1

1
6

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ για τις χρήσεις 2007 και 2008 με αποτέλεσμα
την καταβολή φόρου εισοδήματος ύψους € 28.563,70 που δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης αλλά
συμψηφίστηκε με πρόβλεψη που είχε διενεργηθεί στη χρήση 2009.
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Στην τρέχουσα χρήση οι εταιρείες του Ομίλου που υπήχθησαν στην περαίωση του ν.3888/2010 είναι:
Φόρος
ν.3888/2010

Επωνυμία

Χρήσεις

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - "Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ"
Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ)

19.254,61

2009

7.044,69

2007-2009

1.448,63

2008-2009

ΣΥΝΟΛΟ

27.747,93

7.31

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που μπορούν να επηρεάσουν τη
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας.

Παιανία, 24 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 348882

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 001030

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 135718
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, είναι καταχωρημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση της μητρικής
www.intrakat.gr.
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