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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3556/2007) 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ :  

Παναγιώτης Πανούσης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος  

Μιχαήλ Καπνουτζής, Αντιπρόεδρος (ειδικώς ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ) 

Σοφία Αλεξιάδου, Μέλος (ειδικώς ορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙ-
ΚΑΤ ΑΤΕ) 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ όσων γνωρίζουμε:  

α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως 
της ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο και 

β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, 
τις επιδόσεις και τη θέση της ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης 
της περιγραφής των κυριότερων  κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

Αθήνα 29 Μαρτίου 2010 

Παναγιώτης Πανούσης Μιχαήλ Καπνουτζής Σοφία Αλεξιάδου 

   

Πρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
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ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤΕ» 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ 
ΑΤΕ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από τον εταιρικό και 
ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και 
ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων  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 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 οι 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 
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παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας  των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη διοίκηση καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των 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 και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2009, τη 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. 
 
Θέμα  έμφασης 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή 
σας στη σημείωση 5.23 των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων στην 
οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά τη λήξη 
της κλειομένης χρήσεως αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας 
λόγω: 
α) πραγματοποίησης υψηλών ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική 
δραστηριότητα τους, ποσού ευρώ 29,09 εκ. (ο Όμιλος ) και ευρώ 30,44 εκ. (η 
εταιρεία). 
β)Ύπαρξης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού ευρώ 26,32 εκ. 
(Όμιλος και Εταιρεία).  
Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας 
κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη διατήρηση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας στο μέλλον. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων  
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της 
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα 
άρθρα 43α ,107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα  29 Μαρτίου  2010 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ  Γ. ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  11431 

 

BDO Ορκωτοί  Ελεγκτές Α.Ε. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 (1/1-31/12/2009) 
 

 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρονική 
περίοδο από 1/1-31/12/2009 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 107 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τις 
επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

α) Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις δραστηριοτήτων   

Στη χρήση 2009 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των εσόδων κατά 55%, τα 
οποία ανήλθαν σε 113 εκ. ευρώ έναντι 250 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 
2008. Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στην ολοκλήρωση εκτελούμενων έργων 
και αφετέρου στην καθυστέρηση πρόσκλησής μας για την υπογραφή 
συμπληρωματικών συμβάσεων για εκτελεσμένα έργα ύψους 53,6 εκ ευρώ, παρότι 
η διαδικασία έγκρισής τους από τα αρμόδια όργανα (Ελεγκτικό Συνέδριο) έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 6% επί του κύκλου εργασιών, 
έναντι 8,5% την προηγούμενη χρήση 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 2,5 
ποσοστιαίες μονάδες.  

To χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 57% και ανήλθε σε 7 εκ. ευρώ 
έναντι 16 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται 
κυρίως α) στην αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμούμενων 
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (επενδύσεις σε μετοχές και αμοιβαία 
εισηγμένα στο Χρηματιστήριο) η οποία απέφερε κέρδος ύψους 1 εκ ευρώ στη 
χρήση 2009, έναντι ζημιάς 6,4 εκ ευρώ στην προηγούμενη χρήση 2008 και β) 
στον περιορισμό των χρεωστικών τόκων κατά 2,2 εκ ευρώ. 

Η τρέχουσα χρήση, ωφελήθηκε με το ποσό των 2,7 εκ. ευρώ από τελεσίδικη και 
εκτελεστή απόφαση του Εφετείου Αθηνών για επίδικη υπόθεση και από το κέρδος 
ποσού 0,7 εκ ευρώ που προέκυψε από τη μεταβολή της εύλογης αξίας των 
επενδύσεων σε ακίνητα με βάση εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε στην τρέχουσα 
χρήση από αναγνωρισμένο εκτιμητή.   

Η εταιρεία εκτιμώντας τον κίνδυνο που τυχόν θα παρουσιασθεί για τις 
υφιστάμενες απαιτήσεις της, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που 
επικρατούν στην παρούσα φάση εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης, 
προέβη σε πρόβλεψη απομείωσης αυτών κατά των ποσό των 24 εκ. ευρώ. 

Τα προ φόρων αποτελέσματα της χρήσης 2009 ανήλθαν σε ζημιές ύψους 32,76 
εκ. ευρώ για την εταιρεία και 31,41 εκ. ευρώ για τον όμιλο, έναντι 4,81 εκ. ευρώ 
για την εταιρεία και 3,71 εκ. ευρώ για τον όμιλο στην προηγούμενη χρήση 2008.  

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα της χρήσης 2009 ανήλθαν σε ζημιές ύψους 
30,44 εκ. ευρώ για την εταιρεία και 29,09 εκ. ευρώ για τον όμιλο, έναντι 6,62 εκ. 
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ευρώ για την εταιρεία και 5,52 εκ. ευρώ για τον όμιλο στην προηγούμενη χρήση 
2008.  

Στην τρέχουσα χρήση η διοίκηση της εταιρείας, έχοντας στόχο τη διατήρηση των 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, κατέβαλε προσπάθειες είσπραξης των 
απαιτήσεων για την εμπρόθεσμη κάλυψη των υποχρεώσεων αυτής. Παρ’ όλες 
όμως τις προσπάθειες που κατέβαλε, ο περιορισμός των εσόδων από 
εκτελεσθείσες εργασίες λόγω της αδυναμίας του δημόσιου τομέα να εκπληρώσει 
έγκαιρα (πέραν των συνήθων και αναμενόμενων καθυστερήσεων) τις 
υποχρεώσεις του, και η παράλληλη επιβάρυνση με σημαντικού ύψους 
αποζημιώσεις απόλυσης (3,5 εκ ευρώ) που έγιναν στα πλαίσια μείωσης του 
πλεονάζοντος προσωπικού λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών σε εκτελούμενα 
έργα, καθώς και η διστακτικότητα των τραπεζών για περαιτέρω χρηματοδότηση 
οδήγησαν στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 26,3 εκ 
ευρώ κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης.  

Οι ληξιπρόθεσμες αυτές υποχρεώσεις αφορούσαν επιταγές πληρωτέες σε 
καθυστέρηση ποσού 18,5 εκ ευρώ, υποχρεώσεις από φόρους ποσού 2,1 εκ ευρώ, 
υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού 3,8 εκ ευρώ, μισθοδοσία 
προσωπικού ποσού 1 εκ ευρώ και υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 
ποσού 0,9 εκ ευρώ.   

 
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

Οι παρακάτω αριθμοδείκτες απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά 
φόρων σε σχέση με τις πωλήσεις : 

  31.12.2009 31.12.2008 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/ 
Πωλήσεις -27,73%  -1,48% 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά 
φόρων/Πωλήσεις  -25,68% -2,20% 

 

Ο παρακάτω αριθμοδείκτης απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 
της εταιρείας : 

  31.12.2009 31.12.2008 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/  Ίδια 
κεφάλαια  -31,18% -2,87% 

 

Ο παρακάτω αριθμοδείκτης απεικονίζει το μεικτό κέρδος της χρήσης ως ποσοστό 
επί των κύκλου εργασιών : 

  31.12.2009 31.12.2008 
Μικτό αποτέλεσμα/ πωλήσεις  6% 8,53% 

 
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

Ο παρακάτω αριθμοδείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί 
σε κυκλοφορικό και πάγιο ενεργητικό 
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  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Σύνολο 
Ενεργητικού  49,63% 53,13% 53,28% 

Πάγιο ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού  43,55% 37,66% 36,74% 
 

Οι παρακάτω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας 

  31.12.2009 31.12.2008 
Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων  36% 42,41% 

 

Ο παρακάτω δείκτης δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων 
της εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια 

  31.12.2009 31.12.2008 
Ίδια κεφάλαια/ Πάγιο Ενεργητικό  60,79% 79% 

 

β) Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη χρήση 2009 και η επίδρασή 
τους στις οικονομικές καταστάσεις.  

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 
ήταν: 

Υπογραφή συμβάσεων έργων 

α) Στις 24.03.2009 υπογράφηκε δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση με την ΕΥΔΕ 
ΠΑΘΕ για το έργο «Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο 
τμήμα ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ)-ΑΡΧΗ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ» 
ύψους 4,9 εκ. ευρώ. 

 β) Στις 03.04.2009 υπογράφηκε σύμβαση υπεργολαβίας με την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕURO IONIA» για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) – ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ» ύψους 15,5 εκ. ευρώ. 

γ) Η εταιρεία στις 30.07.2009. υπέγραψε πρώτη συμπληρωματική σύμβαση με 
την ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ για το έργο: «Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου με τα συνοδά 
του έργα στο τμήμα ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ», ύψους 22,6 εκ. ευρώ. 

δ)  Η εταιρεία στις 29.09.2009 υπέγραψε σύμβαση υπεργολαβίας με την 
«DRAGADOS S.A.”  για χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 
5+000 του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ περιοχή Αντιρρίου Ναυπάκτου ύψους 
240 χιλ. ευρώ. 

ε) Η εταιρεία, στις 06.11.2009 υπέγραψε συμβάσεις υπεργολαβίας με την 
«DRAGADOS S.A.”  για:  
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- Εργασίες κατασκευής Νοτίου Μετώπου εισόδου σήραγγας Τ2 στην περιοχή 
Λιανοκλαδίου του αυτοκινητοδρόμου  Κεντρικής Ελλάδας Ε65 ύψους 2,612 εκ. 
ευρώ. 

-  Εργασίες κατασκευής στρώσης στράγγισης και εξυγίανσης εδάφους με υλικό 
Ε4 στις περιοχές των επιχωμάτων στο τμήμα από Χ.Θ. 6+200 έως Χ.Θ. 14+500 
του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδας Ε65 ύψους 250 χιλ. ευρώ. 

- Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 6+200 έως 14+500 του 
αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 ύψους 137 χιλ. ευρώ 

 
ζ)  Η εταιρεία στις 25.11.2009 υπέγραψε σύμβαση με την Διεύθυνση Κατασκευής 
Υδραυλικών Έργων  του Υ.Υ.Μ.Δ για το έργο: «Επείγοντα έργα καθαρισμού, 
κατασκευής και συντήρησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα ρέματα 
Σπαρτόρεμα και Στεφανόρεμα, στην περιοχή άνω ρου της λεκάνης του 
Μαραθώνα» ύψους 2,349 εκ. Ευρώ. 

 
η)  Στις 26.11.2009 υπέγραψε σύμβαση με την ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ για το έργο 

«Λιμενικά έργα και εργασίες απαιτούμενες για τη λειτουργία της Μαρίνας» στα 
πλαίσια του έργου  «Παραχώρηση του δικαιώματος ανάπτυξης και μακροχρόνιας 
χρήσης του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά» ύψους 12,4 εκ. 
ευρώ. 

 

Έκδοση αναμενόμενης εκδικασθείσας υπόθεσης 

Στην τρέχουσα χρήση εκδόθηκε τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση από το 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για απαίτηση που είχε η εταιρεία από την «Κ/Ξ 
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ». Με βάση την απόφαση τα αποτελέσματα της τρέχουσας 
χρήσης ωφελήθηκαν με το ποσό των 2,7 εκ. ευρώ.   

Τακτική  Γενική Συνέλευση  

Στις 23 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας όπου λήφθηκαν οι παρακάτω κύριες αποφάσεις : 

- Εγκρίθηκαν οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2008. 

- Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής 
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. 

- Εξελέγη Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Μπιζιώτης Σταύρος της Ελεγκτικής 
Εταιρείας «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
– ΛΟΓΙΣΤΕΣ». 

- Εγκρίθηκαν οι καταθληθείσες  αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς  και  για τις 
παρασχεθείσες στην εταιρεία υπηρεσίες τους για το έτος 2008 και καθορίστηκαν 
οι αμοιβές τους για το 2009. 
- Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία η σύνθεση του οποίου 
έχει ως ακολούθως:  
Παναγιώτης Πανούσης, Μιχαήλ Καπνουτζής, Σοφία Αλεξιάδου, Σωτήρης 
Πανούσης, Δομένικος Χήναρης, Κωνσταντίνος Τσέλος, Παπούλιας 
Κωνσταντίνος 
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Φορολογικός έλεγχος 

Στην τρέχουσα χρήση, ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των 
χρήσεων 2002-2007, της εταιρείας ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, καθώς και της εταιρείας 
ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ η οποία είχε ήδη συγχωνευθεί δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία 
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ μέσα στην περίοδο των ελεγχομένων φορολογικά χρήσεων. Από το 
φορολογικό έλεγχο προέκυψε : 
α) επιβάρυνση, ποσού 818.625,49 ευρώ, για φόρο εισοδήματος η οποία δεν 
βάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης επειδή είχε ήδη σχηματισθεί 
επαρκής πρόβλεψη από την προηγούμενη χρήση.  
 
β) επιβάρυνση ποσού ευρώ 599.709,53 για χαρτόσημο επί απαιτήσεων της  
απορροφηθείσας εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ από Κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε 
κατά 100%. Έναντι του ποσού αυτού, κατεβλήθη το 10% ποσού 59.971,00 και η 
εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια. Με το ποσό αυτό η εταιρεία δεν 
έχει βαρύνει τα αποτελέσματά της γιατί αναμένει ότι θα δικαιωθεί. 

 

γ) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι : 

- Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων των δανειακών υποχρεώσεων και των 
συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η εταιρεία 
εκτίθεται σε κίνδυνο αύξησης του κόστους δανεισμού σε περιόδους αύξησης των 
επιτοκίων, ενώ σε περιόδους μείωσης των επιτοκίων η επιβάρυνση θα μειώνεται 
με την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες δεν θα αυξήσουν τα spread. 

-  Ο κίνδυνος από τη μεταβολή των τιμών των εισηγμένων συμμετοχικών τίτλων 
που κατέχει η εταιρεία. Ήδη από τη χρήση 2008 η εταιρεία δέχθηκε τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης, οι οποίες στο βαθμό που συνεχίζεται 
η κρίση δεν αναμένεται να αντιστραφούν ουσιαστικά.   

- Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προερχόμενος κυρίως από απαιτήσεις σε ΚWD. H 
μεταβολή της ισοτιμίας KWD/USD θα έχει ανάλογη επίπτωση στα αποτελέσματα. 

- Ο κίνδυνος από την έκβαση του φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων 
χρήσεων. Έναντι του κινδύνου αυτού η διοίκηση της εταιρείας έχει σχηματίσει 
πρόβλεψη ποσού 180 χιλ. ευρώ. 

- Ο κίνδυνος ρευστότητας που  εξαρτάται κυρίως από το ρυθμό εξόφλησης και 
επιστροφής των οφειλόμενων από το Δημόσιο προς την εταιρεία. Στο βαθμό που 
καθυστερεί η είσπραξη των απαιτήσεων (κυρίως από το Δημόσιο) η εταιρεία 
προσπαθεί να ρυθμίσει την εξόφληση των υποχρεώσεών της σε αργότερους 
ρυθμούς.  

 

δ) Προσωπικό 

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία και 
εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες του κλάδου ικανά να συνεργάζονται τόσο μεταξύ 
τους όσο και με τη διοίκηση της εταιρείας ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία 
οποιοδήποτε θέμα και αν αντιμετωπίσει η εταιρεία και ο όμιλος στα πλαίσια της 
λειτουργίας τους. Η οργάνωση της εταιρείας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση 
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των στελεχών χωρίς να επηρεασθεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και του 
ομίλου. 

Στην τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εταιρείας προέβη σε μείωση του 
εργατοτεχνικού προσωπικού της κατά 966 άτομα με δεδομένο την ολοκλήρωση 
των έργων της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά και στο Νέστο καθώς και την 
ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών στα υπόλοιπα εκτελούμενα έργα.  

 

ε) Πληροφορίες της παρ.7 και επεξηγηματική έκθεση της παρ.8 του 
άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 

 Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 24.493.366,50 διαιρούμενο 
σε 81.644.555 ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η 
κάθε μία. 

Όλες οι μετοχές της εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
άυλη μορφή, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς 
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και για το χρονικό διάστημα από 20.10.2008 
μέχρι 30.4.2009 στην κατηγορία της χαμηλής διασποράς και ειδικών 
χαρακτηριστικών. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι η μια (1) μετοχή. 

Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της 
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.). 

Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα μέτοχο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση 
περισσότερων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν δικαιώματα με οποιοιδήποτε 
τίτλο σ’ αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα 
οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα και τον αυτό αντιπρόσωπο, 
ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων. Σε περίπτωση διαφωνίας 
αυτών, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται. Η συμφωνία αυτή πρέπει να 
γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία. 

Κάθε μετοχή της εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το 
οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από ότι προβλέπει ο 
Νόμος.  

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο τηρούμενο από την 
εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.  Το μέρισμα κάθε 
μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της μέσα σε 2 μήνες από την απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
όπως οι εκάστοτε αποφάσεις της αρμόδιας αρχής ορίζουν επί μετοχών εισηγμένων 
στην ΕΧΑΕ. 

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο 
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του 
Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 

Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και 
της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση 
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διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της 
εκκαθαρίσεως  της εταιρικής περιουσίας. 

Η εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια, είτε από 
πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά  του,  αλλά για λογαριασμό της, κατά τα 
οριζόμενα στο νόμο. 

 Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 
υφίστανται από το καταστατικό της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου 
μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές 

Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 
ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας 
κατά την 31.12.2009 και κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992 είναι 
οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΜ/ΧΗ % 

ΑΜΕΣΗ       
& ΕΜΜΕΣΗ  
ΣΥΜ/ΧΗ % 

1. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,080 31,030 * 

2. ΤΕΡΝΑ ΑΕ 22,147 22,147 

*  στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 
του μετόχου ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου 
προέρχεται μέσω της εταιρείας συμφερόντων του MONET CAPITAL INC, ήτοι 
0,950%.  

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα 
ελέγχου. 

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που να απορρέουν από τις 
μετοχές της Εταιρείας. 

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων της εταιρείας για περιορισμούς στη 
μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

 

 

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και 
την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την 
τροποποίηση των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 
στον Κ.Ν. 2190/1920. 
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Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων 
μετοχών 

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσία για την 
έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών . 

 

 

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή 
λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας 
πρότασης. 

 

 

Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της 
Εταιρίας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή του προσωπικού της, οι οποίες προβλέπουν την καταβολή 
αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή 
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.  

 

στ) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι θυγατρικές εταιρείες, οι συγγενείς εταιρείες, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη, καθώς και οι 
εταιρείες που ανήκουν σε αυτά τα πρόσωπα. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα 
μέρη γίνονται στα πλαίσια των εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας και σε 
καθαρά εμπορική βάση.  

Αναλυτικότερα οι σημαντικές συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη αφορούν:  

α) Την τιμολόγηση δαπανών προς συγγενείς εταιρείες ποσού 69 χιλ. ευρώ και 
προς κοινοπραξίες ποσού 133 χιλ. ευρώ. 

β) Τις απαιτήσεις : 

 - Από θυγατρικές που προήλθαν από τιμολόγηση δαπανών ποσού 3 χιλ. ευρώ και 
από χρηματικές διευκολύνσεις ποσού 66 χιλ ευρώ. 

 - Από συγγενείς που προήλθαν από τιμολόγηση δαπανών ποσού 84 χιλ. ευρώ,  
από διανεμηθέντα κέρδη ποσού 3 χιλ. ευρώ και από χρηματικές διευκολύνσεις 
ποσού 3 χιλ. ευρώ . 

 - Από κοινοπραξίες που προήλθαν από διανεμηθέντα κέρδη 944 χιλ. ευρώ και 
από χρηματικές διευκολύνσεις για την εκτέλεση των αναληφθέντων απ’ αυτές 
έργων ποσού 53,9 εκ. ευρώ και από τιμολόγηση δαπανών ποσού 0,43 εκ. ευρώ. 

γ) Τις υποχρεώσεις : 
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- Προς θυγατρικές που προήλθαν από χρηματικές διευκολύνσεις ποσού 7,7 χιλ. ευρώ. 

 - Προς συγγενείς που προήλθαν από χρηματικές διευκολύνσεις ποσού 8,7 χιλ. 
ευρώ. 

 - Προς κοινοπραξίες που προήλθαν από ζημίες των κοινοπραξιών τις οποίες  
υποχρεούται να καλύψει η εταιρεία ποσού 1,7 εκ. ευρώ. 

 - Προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου που προήλθαν από αμοιβές αυτών για 
παρασχεθείσες  υπηρεσίες ποσού 278 χιλ. ευρώ. 

- Προς διευθυντικά στελέχη που προήλθαν από αμοιβές αυτών ποσού 52 χιλ. 
ευρώ. 

δ) Τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου ποσού 498 χιλ. ευρώ και 
των διευθυντικών στελεχών ποσού 214 χιλ. ευρώ για παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

 

 

ζ) Στόχοι και προοπτικές  

Οι στόχοι για τη χρήση 2010, είναι  

α) Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και η εξόφληση μέρους 
των τραπεζικών υποχρεώσεων με στόχο τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών 
εξόδων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει ικανά περιουσιακά στοιχεία σε 
ακίνητα και συμμετοχές ώστε η μερική ρευστοποίηση αυτών, σε περίπτωση 
συνέχισης των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει, να της εξασφαλίσει 
ικανοποιητικά κεφάλαια κίνησης, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 
δραστηριότητά της.   

β) Η συνέχιση της εκτέλεσης των έργων με ταχείς ρυθμούς.  

γ) Η ευόδωση των προσπαθειών που έχουν γίνει από τη διοίκηση της εταιρείας 
για την υπογραφή των συμπληρωματικών συμβάσεων εκτελεσθέντων έργων 
καθώς και για την ανάληψη νέων έργων ή την εκτέλεση υπεργολαβικά 
αυτοχρηματοδοτούμενων έργων οδοποιίας. 

δ) Η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του εργατοτεχνικού προσωπικού 
καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας ώστε να καλυφθούν οι 
επιπτώσεις από τους ανωτέρω αναφερόμενους κινδύνους και να επιτευχθεί ένα 
θετικό αποτέλεσμα σε όφελος των μετόχων της εταιρείας.   

ε) Ο περιορισμός ελαστικών λειτουργικών δαπανών και η επίτευξη μεγαλύτερων 
οικονομιών κλίμακας όπου αυτό είναι εφικτό και δεν επηρεάζει την εύρυθμη 
λειτουργία της εταιρείας. 

στ) Η ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια των νόμων 3816/10 και 3833/10 καθώς και 
του αναμενόμενου να ψηφισθεί φορολογικού νομοσχεδίου και η 
επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων. 
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η) Σημαντικά  γεγονότα  που συνέβησαν  από  τη λήξη  της  χρήσης  
μέχρι  την ημερομηνία υποβολής  της  Έκθεσης 

Η εταιρεία στα πλαίσια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, βρίσκεται στο 
στάδιο διαπραγματεύσεων για την πώληση της συμμετοχής της στην εταιρεία 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ποσοστού 9,88%.  Εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν, το 
ποσό που θα εισπραχθεί θα διατεθεί για μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας. 

 

 

Με τιμή  

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005, ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 
 
Η εταιρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στα πλαίσια πληροφόρησης του 
επενδυτικού κοινού, δημοσίευσε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2009, τις κάτωθι πληροφορίες. 
 
α) Ανακοινώσεις στο Χ.Α. – Δελτία Τύπου 

ΘΕΜΑ Ημερομηνία 

Γνωστοποίηση μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με 

το Ν.3556/2007 

7/01/09 

Εκποίηση μετοχών 26/01/09 

Εκποίηση μετοχών 27/01/09 

Εκποίηση μετοχών 30/03/09 

Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης 30/04/09 

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 1/06/09 

Ανακοίνωση 1/06/09 

Ανακοίνωση 4/06/09 

Ανακοίνωση 22/06/09 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 23/06/09 

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα  24/06/09 

Σχολιασμός δημοσιεύματος   4/08/09 

Ανακοίνωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου  26/10/09 

Σχολιασμός δημοσιεύματος  23/11/09 

Εκποίηση μετοχών 23/11/09 

Υπογραφή σύμβασης κατασκευής έργου 26/11/09 

Ανακοίνωση αντικατάστασης Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου   21/12/09 

Ανακοίνωση αντικατάστασης Υπεύθυνου Εταιρικών 

Ανακοινώσεων 

21/12/09 

Οι παραπάνω ανακοινώσεις στο Χ.Α. & τα Δελτία Τύπου είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.attikat.gr, στην ενότητα Ανακοινώσεις Χ.Α. 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr. 
 
 
β) Οικονομικές καταστάσεις 
Θέμα Ημερομηνία 
Οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες βάσει ΔΛΠ χρήσης 2008 31/3/09 
Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ χρήσης 2008 31/3/09 
Οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-
31/03/2009 

30/5/09 
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Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-31/03/2009 30/5/09 
Οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-
30/06/2009 

29/8/09 

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-30/06/2009 29/8/09 
Οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-
30/09/2009 

28/11/09 

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ περιόδου 01/01-30/09/2009 28/11/09 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
http://www.attikat.gr, στην ενότητα Ισολογισμοί καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr. 
 
γ) Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 
  
Η εταιρία σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3340/2005 και του άρθρου 6 της 
απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς καθώς και των διατάξεων του ν. 3556/2007, ενημερώνει ότι δεν 
υπήρξαν συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων, του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
3340/2005, σχετικά με τις μετοχές της, για τη χρήση του 2009.  
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1.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
    Ποσά εκφρασμένα σε € 

   Ο Όμιλος   Η Εταιρία 

 Σημεί
ωση 31.12.2009  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία         

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 5.1 122.356.688,03 130.219.451,32 122.356.688,03 130.219.451,32
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.2 22.588.296,60 21.818.742,08 22.588.296,60 21.818.742,08
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.3 20.758.861,84 11.671.831,33 20.758.861,84 11.671.831,33
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.4 0,00 0,00 1.757.225,95 1.757.225,95
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & 
κοινοπραξίες  5.5 2.213.559,28 2.217.882,37 2.298.929,06 2.298.929,06

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5.6 18.305.886,79 18.305.886,79 18.305.886,79 18.305.886,79

Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις 5.8 5.431.595,73 19.515.567,06 5.431.258,24 19.515.229,57
  191.654.888,27 203.749.360,95 193.497.146,51 205.587.296,10
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Αποθέματα 5.7 10.876,34 10.876,34 10.876,34 10.876,34
Πελάτες  5.8 68.165.175,80 82.124.599,23 68.167.800,92 82.127.224,35
Λοιπές απαιτήσεις 5.8 113.914.514,31  135.466.180,48  112.285.959,78  135.041.753,24
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

5.9 5.909.760,61 4.918.423,33 5.909.760,61 4.918.423,33

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.10 869.215,50 8.467.722,25 835.303,58 8.433.436,33
  188.869.542,56 230.987.801,63 187.209.701,23  230.531.713,59
Σύνολο ενεργητικού  380.524.430,83  434.737.162,58  380.706.847,74  436.119.009,69
  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα  
στους ιδιοκτήτες της μητρικής       

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.11 24.493.366,50 24.493.366,50 24.493.366,50 24.493.366,50
Υπέρ το άρτιο 5.12 57.072.374,32 57.072.374,32 57.072.374,32 57.072.374,32
Συναλλαγματικές διαφορές 5.13 -405.242,32 -405.242,32
Λοιπά αποθεματικά 5.14 34.806.665,09 34.806.665,09 34.806.665,09 34.806.665,09
Αποτελέσματα εις νέον  -15.722.448,75  13.367.000,89  -15.412.445,89 15.027.795,69
  100.244.714,84 129.334.164,48 100.959.960,02 131.400.201,60
Δικαιώματα μειοψηφίας  491.863,18  493.456,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  100.736.578,02 129.827.621,23 100.959.960,02 131.400.201,60
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ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Δάνεια 5.15 65.294.200,66 71.282.542,62 65.294.200,66 71.282.542,62
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 5.16 12.788.280,11 15.139.185,04 12.788.280,11 15.139.185,04
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόμενους 5.17 763.167,00 1.213.190,00 763.167,00 1.213.190,00

Λοιπές προβλέψεις 5.18 180.000,00 1.100.000,00 180.000,00 1.100.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.19 65.973.446,59  74.793.354,85 65.996.183,57  74.658.330,40
  144.999.094,36 163.528.272,51 145.021.831,34 163.393.248,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Προμηθευτές  5.20 19.513.965,29 30.297.852,44 19.493.898,28 30.276.895,69
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.15 46.617.777,02 38.507.316,32 46.617.777,02 38.507.316,32
Λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.21 68.657.016,14  72.576.100,08 68.613.381,08  72.541.348,02
  134.788.758,45 141.381.268,84 134.725.056,38 141.325.560,03
Σύνολο υποχρεώσεων  279.787.852,81 304.909.541,35 279.746.887,72 304.718.808,09
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  380.524.430,83 434.737.162,58 380.706.847,74 436.119.009,69
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ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 

 
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ 
     Ποσά εκφρασμένα σε € 

 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

 Σημείω
ση 

01.01 - 
31.12.2009 

01.01 - 
31.12.2008  01.01 - 

31.12.2009 
01.01 - 

31.12.2008 
       
Κύκλος εργασιών 5.24 113.298.293,07 250.455.603,00  113.298.293,07 250.455.603,00
Κόστος πωληθέντων 5.27.1 106.498.848,05 229.083.005,70  106.498.848,05 229.083.005,70
Μικτό κέρδος  6.799.445,02 21.372.597,30 6.799.445,02 21.372.597,30
Άλλα έσοδα 5.26 5.117.772,30 2.982.051,38 5.117.772,30 2.982.051,38
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.27.2 5.382.841,90 5.487.298,81 5.372.628,36 5.478.760,09
Άλλα έξοδα 5.27.3 30.714.766,06 6.248.450,86 30.711.934,06 6.248.450,86
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 5.27.4 6.994.243,82 16.423.714,66 6.993.867,62 16.423.707,66
Μερίδιο κερδών ή ζημιών από συγγενείς 
επιχειρήσεις & κοινοπραξίες   -237.943,65 92.710,38 -1.600.563,76 -1.018.200,11

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων  -31.412.578,11 -3.712.105,27 -32.761.776,48 -4.814.470,04
Φόρος εισοδήματος 5.28 2.321.534,90 -1.803.092,15 2.321.534,90 -1.802.439,15
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους  -29.091.043,21 -5.515.197,42 -30.440.241,58 -6.616.909,19
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους :       

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής  0,00 9.511,32 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά 
από φόρους  -29.091.043,21 -5.505.686,10 -30.440.241,58 -6.616.909,19

  
Κέρδη/(ζημίες) αποδιδόμενα σε:  
Ιδιοκτήτες μητρικής  -29.089.449,64 -5.513.945,40
Δικαιώματα μειοψηφίας  -1.593,57 -1.252,02
  -29.091.043,21 -5.515.197,42
  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
αποδιδόμενα σε:  

Ιδιοκτήτες μητρικής  -29.089.449,64 -5.529.642,69
Δικαιώματα μειοψηφίας  -1.593,57 23.956,59
  -29.091.043,21 5.505.686,10
  
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή-βασικά (σε €) 5.30 -0,3563 -0,0675  -0,3728 -0,8100
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ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 
 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  Ποσά εκφρασμένα σε €  

 
Ο  ΟΜΙΛΟΣ 
 

  ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
                

 
Σημ
ειώ
σεις 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Συναλλαγμα
τικές 

διαφορές 
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2008  24.493.366,50 57.072.374,32 -389.545,03 35.623.110,64 18.880.946,29 135.680.252,72 469.500,16 136.149.752,88 
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 - 
31.12.2008       0,00  0,00 

- Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα περιόδου μετά από 
φόρους 

   -15.697,29  -5.513.945,40 -5.529.642,69 23.956,59 -5.505.686,10 

- Μερίσματα διανεμηθέντα        -816.445,55   -816.445,55 0,00 -816.445,55 
Υπόλοιπα 31.12.2008  24.493.366,50 57.072.374,32 -405.242,32 34.806.665,09 13.367.000,89 129.334.164,48 493.456,75 129.827.621,23 
          
          
Υπόλοιπα 01.01.2009  24.493.366,50 57.072.374,32 -405.242,32 34.806.665,09 13.367.000,89 129.334.164,48 493.456,75 129.827.621,23 
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 - 
31.12.2009          

- Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα περιόδου μετά από 
φόρους 

     -29.089.449,64 -29.089.449,64 -1.593,57 -29.091.043,21 

- Μερίσματα διανεμηθέντα          0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2009  24.493.366,50 57.072.374,32 -405.242,32 34.806.665,09 -15.722.448,75 100.244.714,84 491.863,18 100.736.578,02 
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ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 
 
 
 
 
 
Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 
 
             

 Σημει
ώσεις

Μετοχικό 
κεφάλαιο  Υπέρ το άρτιο  Λοιπά 

αποθεματικά  Αποτελέσματα 
εις νέον  Σύνολο 

Kαθαρής Θέσης  

Υπόλοιπα 01.01.2008  24.493.366,50  57.072.374,32  35.623.110,64  21.644.704,88  138.833.556,34   
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 - 31.12.2008          0,00   

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
μετά από φόρους      0,00  -6.616.909,19  -6.616.909,19   

 -Μερίσματα διανεμηθέντα          -816.445,55   0,00   -816.445,55   
Υπόλοιπα 31.12.2008  24.493.366,50   57.072.374,32   34.806.665,09   15.027.795,69   131.400.201,60   
             
Υπόλοιπα 01.01.2009  24.493.366,50  57.072.374,32  34.806.665,09  15.027.795,69  131.400.201,60   
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 - 31.12.2009          0,00   

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
μετά από φόρους        -30.440.241,58  -30.440.241,58   

 -Μερίσματα διανεμηθέντα          0,00   0,00   0,00   
Υπόλοιπα 31.12.2009  24.493.366,50   57.072.374,32   34.806.665,09   -15.412.445,89   100.959.960,02   
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ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
η ηΧρήσης 1  Ιανουαρίου έως 31  Δεκεμβρίου 2009 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2009  31/12/2008  31/12/2009 31/12/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από απαιτήσεις 136.322.506,49  289.269.013,67  136.311.904,72 289.266.583,33
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -134.822.035,46  -262.752.477,95  -134.811.059,69 -262.750.070,61
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -2.156.977,89  -6.653.498,99  -2.156.977,89 -6.653.498,99
Τόκοι πληρωθέντες -3.016.229,16   -10.790.055,17  -3.016.229,16 -10.790.055,17
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -3.672.736,02  9.072.981,56  -3.672.362,02 9.072.958,56

Επενδυτικές δραστηριότητες       
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και 
άϋλων παγίων στοιχείων -634.316,00 -2.636.418,13  -634.316,00 -2.636.418,13

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων 69.900,00  484.726,00  69.900,00 484.726,00

Τόκοι εισπραχθέντες 14.120,54  130.274,96  14.120,54 130.274,96

Μερίσματα εισπραχθέντα 1.279.742,05   1.353.163,40  1.279.742,05 1.353.163,40
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 729.446,59  -668.253,77  729.446,59 -668.253,77

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 13.464.712,21  47.330.200,00  13.464.712,21 47.330.200,00
Εξοφλήσεις δανείων -16.062.275,90  -52.980.602,45  -16.062.275,90 -52.980.602,45

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) -2.048.302,02  -4.224.208,42  -2.048.302,02 -4.224.208,42

Μερίσματα πληρωθέντα -9.351,61   -602.973,83  -9.351,61 -602.973,83

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.655.217,32   -10.477.584,70  -4.655.217,32 -10.477.584,70

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -7.598.506,75   -2.072.856,91  -7.598.132,75 -2.072.879,91

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 8.467.722,25  10.540.571,18  8.433.436,33 10.506.316,24

Συναλλαγματικές διαφορές Κέρδη/Ζημιές στα 
ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 0,00   7,98  0,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 869.215,50   8.467.722,25  835.303,58 8.433.436,33
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ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
η ηΧρήσης 1  Ιανουαρίου έως 31  Δεκεμβρίου 2009 

 
 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ της οποίας η πλήρης επωνυμία είναι «ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.», είναι ανώνυμη τεχνική εταιρεία 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με 
αριθμό μητρώου 13870/06/Β/86/13, που ιδρύθηκε το 1980. 

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ «η εταιρεία», οι θυγατρικές, οι συγγενείς και οι 
κοινοπραξίες της, συνολικά «ο όμιλος», δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό 
κλάδο με αντικείμενο την ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και αλλοδαπή 
Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, τις οικοδομικές επιχειρήσεις επί ιδιόκτητων ή 
αλλότριων οικοπέδων, την τεχνική και οικοδομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών 
έργων καθώς και την άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και Βιομηχανικής 
επιχείρησης, τη διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και την ανάληψη κάθε 
δραστηριότητας ή ενέργειας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της.  

Η εταιρεία είναι κάτοχος πτυχίου 7ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων 
(ανώτατη τάξη στην Ελλάδα) το οποίο απέκτησε την 3/2/2003 σύμφωνα με το νόμο 
2940/2001. Της αίτησης κατάταξης στην 7η τάξη είχε προηγηθεί συγχώνευση δι’ 
απορροφήσεως από την ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ των εταιρειών Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ (πτυχίο Η΄ 
τάξης). ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ (πτυχίο Η΄ τάξης) ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ (πτυχίο ΣΤ΄ τάξης) και 
ΗΛΜΕΚ ΑΕ (πτυχίο ΣΤ΄τάξης). 

Ήδη από το 1994 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στον κλάδο 
κατασκευών με τον κωδικό ΑΤΤΙΚ. 

Έχει έδρα στην Αθήνα επί της Λ. Μεσογείων αριθμ. 109-111 και η ηλεκτρονική της 
διεύθυνση είναι www.attikat.gr.  

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31.12.2009 είχε ως εξής : 

Παναγιώτης Πανούσης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 

Μιχαήλ Καπνουτζής Αντιπρόεδρος  (εκτελεστικό μέλος) 

Σοφία Αλεξιάδου Μέλος (εκτελεστικό μέλος) 

Σωτήρης Πανούσης Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) 

Κωνσταντίνος Τσέλος Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) 

Δομένικος Χήναρης Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Κωνσταντίνος Παπούλιας Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου έως 
31 Δεκεμβρίου 2009) του Ομίλου και της Εταιρείας, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας την 29η Μαρτίου 2010 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που εκτιμάται ότι θα συγκληθεί 
τον Ιούνιο του 2010. 
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Δομή του ομίλου την 31.12.2009 

Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου καλύπτουν την εταιρεία και τις θυγατρικές 
της. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την 
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την 
ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος.   

Η δομή του ομίλου κατά την 31/12/2009, παραμένει η ίδια με αυτήν της 
31/12/2008 και ήταν η παρακάτω :  

    
Έδρα 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ Μητρική 
 

ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ ΙΤΕΑ 100% 
KLORIANA  INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ 67% 
CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD ΚΥΠΡΟΣ 67% 
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 100% 
ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 90% 

 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Οι συγγενείς εταιρείες και οι κοινοπραξίες στις οικονομικές καταστάσεις του 
ομίλου απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Ακολούθως  παρατίθεται ανάλυση  των συμμετοχών  της εταιρείας  
σε συγγενείς εταιρείες  και κοινοπραξίες. 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

 % Συμμετοχής 
  Έδρα 31/12/2009 

ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ ΑΘΗΝΑ 23.50% 

ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ ΑΘΗΝΑ 25% 

"ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΣΠ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΕ ΑΘΗΝΑ 40% 

ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 40% 

ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ  ΑΘΗΝΑ 40% 

ΑΤΤ-Ε CONSTRUST SRL (S.C. KMS ECONIMIC 

CONSULT ARL) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50% 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 50% 

ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΘΗΝΑ 30% 

ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ – ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ ΑΘΗΝΑ 40% 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  Έδρα 

% Συμμετοχής 
31/12/2009 

 
 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ  ΙΤΕΑ  50% 
Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ)   ΑΘΗΝΑ 49,50% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ  ΑΘΗΝΑ 98,50% 

Κ/Ξ Α.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ  ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΘΗΝΑ 20% 

Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ"  ΑΘΗΝΑ 9,8847% 
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ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
η ηΧρήσης 1  Ιανουαρίου έως 31  Δεκεμβρίου 2009 

 
Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS 
SA.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΛΕΞ/ΛΗΣ  

ΑΘΗΝΑ 25% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 40% 

Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ 
ΑΕ   

ΑΘΗΝΑ 10% 

Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ  ΑΘΗΝΑ 10% 
Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ 4% 
Κ/Ξ   ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΑΘΗΝΑ 80,75% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ) ΑΘΗΝΑ 75% 
Κ/Ξ  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)  ΑΘΗΝΑ 50% 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ"  ΑΘΗΝΑ 38% 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ  ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ 
ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ 33,33% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 25% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΑΘΗΝΑ 8,5856% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 33,33% 
Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & 
ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ  

ΑΘΗΝΑ 90% 

Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ   

ΑΘΗΝΑ 25% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ  ΑΘΗΝΑ 66,67% 

Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
ΓΚΡΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ  

ΑΘΗΝΑ 98,50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ  (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ)  ΑΘΗΝΑ 60% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'  

ΑΘΗΝΑ 66,66% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΕΚΤΕΛ.) ΑΘΗΝΑ 15% 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)   ΑΘΗΝΑ 50% 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 50% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ   ΑΘΗΝΑ 60% 

Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ  Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   ΑΘΗΝΑ 90% 

Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ 
ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 23% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ   ΑΘΗΝΑ 99% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 90% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ   ΑΘΗΝΑ 90% 

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  ΑΤΕ   ΑΘΗΝΑ 0,20% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 
1/ΝΑΤΟ 

ΙΤΕΑ 97,68% 

Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - 
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2)  

ΙΤΕΑ 92% 

Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - 
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3) 

ΙΤΕΑ 92% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA  (ΑΝΑΔ.) ΙΤΕΑ 50% 

«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ.4   ΑΘΗΝΑ 1% 

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ   ΑΘΗΝΑ 25% 
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Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 30% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-
ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"   

ΑΘΗΝΑ 70% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ   ΑΘΗΝΑ 87% 

Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3   ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 98% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ABΑΞ ΑΤΕ-
ΕΜΠΕΔΟΣ  ΑΘΗΝΑ 25% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2) ΙΤΕΑ 70% 

Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ   ΑΘΗΝΑ 24% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕD.ZUBLIN ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ  ΑΘΗΝΑ 40% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ  ΑΘΗΝΑ 75% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ   ΙΤΕΑ 74% 

Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)  ΛΑΡΙΣΑ 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 1% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ   ΙΤΕΑ 70% 

Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ 
ΑΕ  

 ΙΤΕΑ 23,40% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ  ΙΤΕΑ 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 
ΑΤΕ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)  

ΙΤΕΑ  50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ 
(ΑΝΑΔ)  ΑΘΗΝΑ 45% 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-C. BARESEL A.G. -ATEMKE ATE  ΑΘΗΝΑ 30% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΚΙΝΝΕΤΑΣ)   ΑΘΗΝΑ 33,33% 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ   ΑΘΗΝΑ 5% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   ΑΘΗΝΑ 30% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΤΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ  ΑΘΗΝΑ 49,50% 

Κ/Ξ  ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   ΑΘΗΝΑ 45% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ   ΑΘΗΝΑ 38,50% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 33% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ   ΑΘΗΝΑ 20% 

Κ/Ξ ROBINSON CLUB   ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ  ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΑΘΗΝΑ 33% 

Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ  ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ  ΕΜ.  ΑΘΗΝΑ 2% 

Κ/Ξ  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ  ΑΕ   ΑΘΗΝΑ 50% 
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Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ & Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΒΕΤΤΕ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΑΘΗΝΑ 5% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ 
ΣΚΑΛΑΣ   

ΑΘΗΝΑ 70% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, INTRAKAT- ATTIKAT ATE  ΑΘΗΝΑ 50% 

Κ/ΞΙΑ  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - 
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 9,89% 

 

2.    ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2009, 
αφορούν τη χρήση 2009 (1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2009) και 
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2009.  
Στην τρέχουσα περίοδο εφαρμόστηκε το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 «παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων» το οποίο οδήγησε σε αλλαγή των τίτλων των 
οικονομικών καταστάσεων και αναδρομική διαφοροποίηση της κατάστασης 
συνολικών εσόδων (προηγούμενη κατάσταση αποτελεσμάτων). 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού 
κόστους με εξαίρεση κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμήθηκαν στην 
εύλογη αξία τους, την αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
(going concern) και την αρχή των δεδουλευμένων (accrual basis) σύμφωνα με την 
οποία, οι επιπτώσεις των συναλλαγών και των άλλων γεγονότων στα οποία 
εμπλέκεται μία οικονομική μονάδα, καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία της όταν οι 
συναλλαγές και τα άλλα γεγονότα γίνονται (συμβαίνουν) και όχι όταν 
διακανονίζονται ταμιακά.  

Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009, έχει 
γίνει με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν στη χρήση 2008. 

 

2. 2  Εκτιμήσεις 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων της διοίκησης κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών που επηρεάζουν τα ποσά που θα καταχωρηθούν στις οικονομικές 
καταστάσεις καθώς και στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος, στις 
τρέχουσες συνθήκες και τις προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 
θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες και επαναξιολογούνται συνεχώς με 
τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Τα τελικά πραγματικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από τις εκτιμήσεις αυτές.  

Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της 
Διοίκησης αφορούν κυρίως τις προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους των 
ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, τις προβλέψεις απομείωσης των απαιτήσεων, τις 
παραδοχές της Διοίκησης σχετικά με τα προγράμματα παροχών στο προσωπικό 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόμενα έτη 
αφυπηρέτησης, πληθωρισμός κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίμηση 
σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Οι ανωτέρω 
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εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και 
επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες 
της αγοράς. 

 

2.3   Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή 
Διερμηνειών (IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες 
ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων είναι 
υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 
2009 ή μεταγενέστερα. 

Η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή 
αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις του 
ομίλου και της εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω: 

2.3.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2009 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων» (Κανονισμός 1274/17.12.2008) 

Ισχύει για λογιστικές περιόδους με έναρξη από 1.1.2009 

Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών 
που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι:  
i. Εισάγεται η έννοια του συνολικού αποτελέσματος, το οποίο πρέπει να 
παρουσιάζεται ως μία ξεχωριστή κατάσταση στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι 
μεταβολές της καθαρής θέσης που δεν προέρχονται από συναλλαγές με τους 
ιδιοκτήτες. Οι επιχειρήσεις δύνανται να συντάσσουν ξεχωριστή κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης, στην περίπτωση όμως αυτή, τα αποτελέσματα που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση θα παρουσιάζονται σε πρόσθετη 
κατάσταση. 

ii. Η κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης θα περιλαμβάνει τα κονδύλια που 
αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους κατόχους 
στοιχείων της καθαρής τους θέσης. 

iii. Στις περιπτώσεις που μία νέα λογιστική αρχή εφαρμόζεται αναδρομικά, καθώς 
και στις περιπτώσεις αναμορφώσεως κονδυλίων, τα συγκριτικά στοιχεία θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν τους ισολογισμούς του τέλους και της αρχής της προηγούμενης 
χρήσης.  

Το πρότυπο αυτό εφαρμόσθηκε από 01.01.2009 και πέραν της διαφορετικής 
παρουσίασης δεν είχε ουσιώδη επίπτωση για τον Όμιλο και την Εταιρία. 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 23 «Κόστος 
δανεισμού» (Κανονισμός 1260/10.12.2008)- 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2009 

Την 29η Μαρτίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε το αναθεωρημένο κείμενο του ΔΛΠ 
23, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η άμεση καταχώρηση στα αποτελέσματα, 
του κόστους δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή ή απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων για τα οποία απαιτείται σημαντικός χρόνος μέχρις ότου 
τεθούν σε παραγωγική λειτουργία ή είναι διαθέσιμα να πωληθούν. Η επιλογή για 
άμεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους δανεισμού απαλείφθηκε. Το κόστος 
αυτό πλέον θα κεφαλαιοποιείται και θα αποτελεί μέρος του κόστους κτήσεως των 
στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο όμιλος και η εταιρεία κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με 
την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων σαν τμήμα του κόστους των στοιχείων 
αυτών. 
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• Τροποποίηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 32 – 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και 1 «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων» (Κανονισμός 53/21.1.2009) 

Ισχύει για λογιστικές περιόδους με έναρξη από 1.1.2009. 

Με την εφαρμογή της εν λόγω τροποποίησης, η οποία εκδόθηκε την 14η 
Φεβρουαρίου 2008, χρηματοοικονομικά μέσα, που περιέχουν για τον κάτοχό τους 
το δικαίωμα να ζητήσει από τον εκδότη την επαναγορά ή εξόφλησή τους, δύνανται 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κατ’ εξαίρεση του ορισμού της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης να κατατάσσονται στην καθαρή θέση του εκδότη. 
Αντίστοιχη εξαίρεση υπό προϋποθέσεις παρέχεται και στην περίπτωση 
χρηματοοικονομικών μέσων που ο κάτοχός τους δικαιούται αναλογικό μερίδιο από 
την καθαρή θέση του εκδότη, μόνο σε περίπτωση εκκαθαρίσεως. 

Με την εν λόγω τροποποίηση, απαιτούνται επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις επί 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία. 

• Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 8 «Λειτουργικοί 
Τομείς» (Κανονισμός 1358/21.11.2007) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2009 

Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». 
Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισμού των 
λειτουργικών τομέων και η δυνατότητα επιμέτρησης των στοιχείων τους σε 
διαφορετική βάση. Ο επιμερισμός γίνεται πλέον, βάσει των εσωτερικών αναφορών 
προς τον λαμβάνοντα τις αποφάσεις, προκειμένου να κατανεμηθούν οι πόροι και να 
εκτιμηθεί η απόδοση.  

Στην τρέχουσα χρήση ο όμιλος και η εταιρεία εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής 
του και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν συντρέχουν. 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» όσον αφορά το κόστος 
κτήσεως συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες 
(Κανονισμός 69/23.1.2009). 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από την 1.1.2009. 

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δίδονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισμού 
του κόστους κτήσεως συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε 
κοινοπραξίες, με βάση είτε το κόστος (προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το ΔΛΠ 27), 
είτε το τεκμαρτό κόστος που προσδιορίζεται ή από την εύλογη αξία των 
συμμετοχών (σύμφωνα με το ΔΛΠ 39) ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν με τα 
προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. 

Με την παρούσα τροποποίηση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο την 22 Μαΐου 2008, 
ο ορισμός της «μεθόδου κόστους» διαγράφεται από το ΔΛΠ 27, με συνέπεια, στις 
ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το κόστος κτήσεως συμμετοχών σε 
θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, δεν θα επηρεάζεται από 
διανομές σωρευμένων κερδών τα οποία είχαν σχηματισθεί πριν την ημερομηνία 
απόκτησης των συμμετοχών. Όλα τα μερίσματα θα καταχωρούνται πλέον στα  
αποτελέσματα ως έσοδα από μερίσματα όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης 
του μερίσματος. Αποσαφηνίζεται επίσης το πώς καθορίζεται το κόστος μιας 
επένδυσης βάσει του ΔΛΠ 27 όταν μια μητρική εταιρεία αναδιοργανώνει τη 
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λειτουργική δομή του ομίλου της τοποθετώντας μια νέα οικονομική οντότητα ως 
μητρική της.  

Με τον ίδιο κανονισμό υιοθετήθηκαν περιορισμένες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 
21 και ΔΛΠ 36 που εφαρμόζονται  και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 
την 1.1.2009. 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν επίπτωση στον Όμιλο και την Εταιρία. 

• Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2 «Παροχές που 
Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (Κανονισμός 1261/16.12.2008) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2009 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», με 
την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης» για όρους που δεν 
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι  όλες οι 
ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση.  

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή από τον Όμιλο και την Εταιρία. 

• Διερμηνεία 13 «Προγράμματα επιβράβευσης πελατών» (Κανονισμός 
1262/16.12.2008) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.7.2008. 

Με τη διερμηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2007, διευκρινίζεται ο 
λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων επιβράβευσης που προσφέρουν οι 
επιχειρήσεις στους πελάτες τους ως κίνητρο για την αύξηση των πωλήσεων ή του 
εσόδου παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αξία των πόντων 
επιβράβευσης που χορηγούνται στους πελάτες πρέπει να διακρίνεται από το τίμημα 
της αρχικής πώλησης και να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν αυτοί 
εξαργυρώνονται. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση εισπράττει ποσά για 
λογαριασμό τρίτων οι οποίοι χορηγούν τους πόντους επιβράβευσης στους πελάτες 
της επιχείρησης, αυτά αναγνωρίζονται ως υποχρέωση της επιχείρησης προς τους 
τρίτους. 

Η υιοθέτηση της διερμηνείας αυτής δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος 
ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 
Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 

Μέρος Ι 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που 
υπεισέρχονται στα ΔΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι 
παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Τροποποίηση ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόμενο για εμπορική 
εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και 
Αποτίμηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα.  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσε την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 
2009, και πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν είχε ουσιώδη επίπτωση για τον 
Όμιλο και την Εταιρία. 
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ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη 
τροποποίηση στο ΔΛΠ 7  «Κατάσταση ταμειακών ροών») 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώματα πάγια με 
σκοπό την ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιμο 
από την πώληση ως έσοδο και μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώματα 
πάγια στα αποθέματα όταν καθίστανται προοριζόμενα για πώληση. Αντίστοιχη 
τροποποίηση έγινε και στο Δ.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταμιακών ροών» βάσει της οποίας 
οι ταμιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων 
αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους», με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009. 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

α) Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση 
στην οποία οι δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των 
μισθών είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που 
αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν 
καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισμένων παροχών.  

β) Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχει 
τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν 
στον υπολογισμό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 
μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την αποτίμηση της 
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.  

γ) Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε 
εργαζόμενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους 
12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων.  

δ) Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά 
Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να 
αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία.  

ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και 
γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης» , με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2009. 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος με επιτόκιο 
μικρότερο αυτού της αγοράς λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 20 και όχι το 
Δ.Λ.Π. 39.  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία. 

ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) 
(Τροποποίηση)  

Με την τροποποίηση: 

(α) Διευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται με τη μέθοδο του 
αποτελεσματικού επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοπιστωτικά 
Μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση, 

(β) Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισμού να περιλαμβάνει  απόσβεση 
διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την  
απόσβεση παρεπόμενου κόστους που συνδέεται με το διακανονισμό δανείων.  
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Ο όμιλος και η εταιρεία κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με 
την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων σαν τμήμα του κόστους των στοιχείων 
αυτών. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, όταν μία 
επένδυση σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα και συγγενή 
επιχείρηση λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Καταχώριση και Αποτίμηση» και ταξινομηθεί ως κατεχόμενη για πώληση σύμφωνα 
με το Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς 
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», το Δ.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρμόζεται.  

Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και 
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Γνωστοποιήσεις») 

Με βάση τις τροποποιήσεις στην περίπτωση που μια συγγενής επιχείρηση εφόσον 
έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 και αποτιμάται στην εύλογη αξία, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση», δεν 
απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ΔΛ.Π. 28.  

Επίσης μία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για σκοπούς 
ελέγχου της απομείωσης. Συνεπώς τυχόν ζημίες απομείωσης δεν κατανέμονται σε 
υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή 
ζημιών απομείωσης αφορά το σύνολο της επένδυσης. 

η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε 
Υπερπληθωριστικές Οικονομίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι 
κάποια  περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμούνται στην εύλογη αξία και 
όχι στο ιστορικό κόστος.  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία.  

ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και 
στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Με βάση τις τροποποιήσεις στην περίπτωση που μια κοινοπραξία εφόσον έχει 
εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 31 και αποτιμάται στην εύλογη αξία, σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση», δεν 
απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ΔΛ.Π. 31.  

H τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης 
προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηματοροών, 
παρέχονται ισοδύναμες γνωστοποιήσεις με αυτές που προβλέπονται για τον 
προσδιορισμό της αξίας χρήσεως.  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία.  
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ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως 
προπληρωμή μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώματος 
πρόσβασης σε αγαθά ή τη λήψη υπηρεσιών.  

Επίσης έγινε τροποποίηση σχετικά με την διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα 
στοιχεία, που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής 
μεθόδου απόσβεσης, επί των άυλων στοιχείων.  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και 
Αποτίμηση», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
01.01.2009. 

Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέματα επαναταξινόμησης παραγώγων από 
την κατηγορία των επιμετρώμενων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, στην 
περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθμισης, σε τροποποιήσεις του ορισμού 
των στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και σε 
τροποποιήσεις σχετικά με τον καθορισμό του αποτελεσματικού επιτοκίου.  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία.  

Τροποποιημένο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»  

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για 
μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 
40. Επομένως, όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά 
αποτιμούνται στην εύλογη αξία. Όμως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός 
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να αποτιμηθεί με αξιοπιστία, το 
ακίνητο αποτιμάται στο κόστος μέχρι την ενωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας 
ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία 
καθίσταται δυνατό να αποτιμηθεί με αξιοπιστία.  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία.  

Τροποποιημένο ΔΛΠ 41  «Γεωργία» 

Τροποποιήθηκαν συναφείς με τη γεωργία ορισμοί και θέματα αναγνώρισης και 
επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία. 

Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 
Κατέχονται για Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες», με ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009. 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων μιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως 
κατεχόμενα για πώληση.  

Ο Όμιλος και η Εταιρία, θα εφαρμόσουν την τροποποίηση άμεσα, αν συντρέξει 
περίπτωση. 

Μέρος ΙΙ 

Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ΙΙ Μέρος του κανονισμού αναφέρονται 
σε αλλαγές στην ορολογία ή τροποποιήσεις εκδοτικής φύσης και δεν οδηγούν σε 
λογιστικές μεταβολές για λόγους παρουσίασης, αναγνώρισης ή μέτρησης. 

Τα πρότυπα στα οποία έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι τα εξής: 

ΔΛΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη 

ΔΛΠ 10, Γεγονότα Μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 
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ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 
Υποστήριξης (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, Γεωργία) 

Δ.Λ.Π 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 

ΔΛΠ 34, Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 

ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα 

ΔΛΠ 41, Γεωργία (και επακόλουθες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 5 Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες, Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα, Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών 
Στοιχείων). 

 

2.3.2. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά την 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
Aναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  (Κανονισμός 495/3.6.2009) 
 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.7.2009. 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 θεσπίζει αρχές και κανόνες για το πώς ένας αποκτών σε 
συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζει και επιμετρά στα βιβλία του τα διάφορα 
στοιχεία (όπως αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις, 
μη ελέγχουσες συμμετοχές και υπεραξία) που συνδέονται με τη λογιστική 
αντιμετώπιση της πράξης απόκτησης. Καθορίζει επίσης τις πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται σχετικά με τις πράξεις αυτές. 

Το πρότυπο αυτό θα εφαρμοσθεί από τον όμιλο και την εταιρία από την 01.01.2010 
αν συντρέξει περίπτωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις» (Κανονισμός 494/3.6.2009) 

Εφαρμογή για οικονομικές χρήσεις που αρχίζουν μετά τις 30 Ιουνίου 2009. 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 καθορίζουν κάτω από ποιές περιστάσεις μια 
οικονομική οντότητα οφείλει να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 
πώς πρέπει να λογιστικοποιούν οι μητρικές οικονομικές οντότητες τις μεταβολές 
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε θυγατρικές και πώς πρέπει να επιμερίζονται οι 
ζημίες μιας θυγατρικής μεταξύ της ελέγχουσας και της μη ελέγχουσας συμμετοχής.  

Το πρότυπο αυτό θα εφαρμοσθεί από τον όμιλο και την εταιρία από την 01.01.2010 
αν συντρέξει περίπτωση. 
 
Διερμηνεία 17 της ΕΔΔΠΧΠ «Κατανομές μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού 
στους ιδιοκτήτες»  (Κανονισμός 1142/26.11.2009) 

Εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 
Ιουλίου 2009. 

Η διερμηνεία 17 παρέχει διευκρινήσεις για το πως μια οντότητα πρέπει να 
επιμετρήσει τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εκτός από μετρητά, όταν 
καταβάλει μερίσματα στους ιδιοκτήτες της.  

Η Διερμηνεία 17 δεν έχει εφαρμογή για τον Όμιλο. 
 
Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»  
(Κανονισμός 1164/27.11.2009) 
 
Εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τους οικονομικού έτους που 
αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. 
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 Η ΕΔΔΠΧΠ 18 είναι μία διερμηνεία η οποία περιλαμβάνει διευκρινίσεις και οδηγίες 
σχετικά με τη λογιστική καταχώρηση των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, 
μηχανών και εξοπλισμού από πελάτες ή ρευστών για την απόκτηση ή την 
κατασκευή περιουσιακού στοιχείου, μηχανής ή εξοπλισμού που πρέπει στη συνέχεια 
να χρησιμοποιήσει είτε για να συνδέσει τον πελάτη σε ένα εμπορικό δίκτυο ή για να 
παράσχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών 
(όπως παροχή ηλεκτρισμού, καυσίμων ή νερού). 

Η Διερμηνεία 18 δεν έχει εφαρμογή για τον Όμιλο. 
 
Διερμηνεία 9 «Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων» και ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  (Κανονισμός 
1171/30.11.2009) 
 
Με τις τροποποιήσεις της διερμηνείας ΕΔΔΧΠΑ 9 και του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζεται ο 
χειρισμός των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που είναι ενσωματωμένα σε 
άλλα συμβόλαια, σε περίπτωση επαναταξινόμησης υβριδικού περιουσιακού 
στοιχείου από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων, με ισχύ 
για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν στις 30 Ιουνίου 2009 ή αργότερα. 

Η Διερμηνεία 18 δεν έχει εφαρμογή για τον Όμιλο. 
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»  (Κανονισμός 1293/23.12.2009) 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά ορισμένα 
δικαιώματα όταν τα εκδοθέντα μέσα εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το 
νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω μέσα διανέμονται 
κατ’ αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριμένου 
ποσού μετρητών, πρέπει να ταξινομούνται ως μετοχικό κεφάλαιο, ακόμα και αν η 
τιμή άσκησής τους εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα 
επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη, με ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την 1η Φεβρουαρίου 2010 ή αργότερα. 
 

2.4  Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι δραστηριότητες του ομίλου και της εταιρείας με δεδομένο ότι διενεργούνται 
σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας 
τομέας. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα μπορεί να επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες.   

Η ανάλυση των εσόδων του Ομίλου και της εταιρείας κατά κατηγορία οικονομικής 
δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος ( ΣΤΑΚΟΔ 2003) έχει ως εξής:  

 

Κωδικός  
κλάδου 

Περιγραφή Ο Όμιλος Η Εταιρία 

    31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

452.1 ΕΡΓΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2.895.482,91 16.189.676,05 2.895.482,91 16.189.676,05

452.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 109.471.185,61 233.399.854,16 109.471.185,61 233.399.854,16

452.4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 931.624,55 866.072,79 931.624,55 866.072,79

  ΣΥΝΟΛΟ 113.298.293,07 250.455.603,00 113.298.293,07 250.455.603,00
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2.5   Βάση Ενοποίησης 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει 
τουλάχιστον το 50% των ψήφων ή έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στη 
λειτουργία τους.  

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που 
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία 
που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς.  

Το κόστος απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον 
τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Το πέραν της εύλογης αξίας 
των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν 
το συνολικό κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους 
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.    

Διεταιρικές συναλλαγές, διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από 
συναλλαγές μεταξύ  των εταιρειών του ομίλου απαλείφονται. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να 
συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  

Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία ο όμιλος έχει την δυνατότητα να 
ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο, με τα ποσοστά 
συμμετοχής να κυμαίνονται από 20-50% των δικαιωμάτων ψήφου. 

 Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος 
κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαμβάνει 
και την υπεραξία μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Το μερίδιο του ομίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων 
μετά την απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσματα, ενώ αυτό επί των μεταβολών 
των αποθεματικών μετά την απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεματικά. Όλες αυτές 
οι μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση που 
το μερίδιο του ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς εξισωθεί με το δικαίωμα 
συμμετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζημιές, με εξαίρεση την περίπτωση 
που έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς. 

Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι 
ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης. 
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Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 

Οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες απεικονίζονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 
όπως αυτή εφαρμόζεται για την απεικόνιση των συμμετοχών σε συγγενείς 
επιχειρήσεις. 

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 κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης. 

 

2.6  Συναλλαγματικές μετατροπές 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 
λειτουργικό νόμισμα της μητρικής εταιρείας. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με τις ισοτιμίες που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τα νομισματικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 
που είναι εκφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ βάσει της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας της ημερομηνίας αυτής. 

Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

Εταιρίες του Ομίλου 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου οι οποίες 
έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από την μητρική γίνεται ως εξής: 

- Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που 
υπάρχουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

-  Τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την 
ημερομηνία που προέκυψαν. 

- Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες περιόδου, εκτός εάν οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν σημαντική διακύμανση. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται σε αποθεματικό των 
ιδίων κεφαλαίων και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των 
επιχειρήσεων αυτών ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση.  

 

2.7  Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση 

Τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ταξινομούνται σαν περιουσιακά 
στοιχεία που προορίζονται για πώληση, εφόσον η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί 
μέσω πώλησης παρά από τη συνεχιζόμενη χρήση τους και αναγνωρίζονται στη 
χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας μείον τα κόστη 
που απαιτούνται για την πώληση. 
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2.8   Ενσώματα πάγια 

Αξία κτήσεως : 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεώς τους όπως αυτό 
προσδιορίσθηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον τις 
μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος 
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσώματων 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 πραγματοποιείται. 

Κόστη δανεισμού που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής. 

Αποσβέσεις : 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη διάρκεια 
ζωής 

- Κτίρια 40 Χρόνια 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-25 Χρόνια 

- Αυτοκίνητα 4-30 Χρόνια 

- Λοιπός εξοπλισμός 3-15 Χρόνια 

Τα περιουσιακά στοιχεία, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του ομίλου που 
δόθηκαν με leaseback για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων αποσβένονται όπως 
τα υπόλοιπα πάγια του ομίλου. 

Τα ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων αποσβένονται ανάλογα με τη διάρκεια της μίσθωσης. 

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

Ζημίες απομείωσης : 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 
τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται άμεσα ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
αποτελέσματα. 

 

2.9  Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, αφορούν ακίνητα που κατέχονται με σκοπό την 
απόκτηση μισθωμάτων και κερδών από υπεραξίες και επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία τους με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα. 
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2.10   Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων 

Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που παραχωρούνται στα πλαίσια 
συμβάσεων κατασκευής έργων αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους ή 
ιδιοκατασκευής τους μείον τις αποσβέσεις.  

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή τους κεφαλαιοποιούνται 
για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την χρονική διάρκεια της εκμετάλλευσης. 

(β) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους, προσαυξημένο με τις 
δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και 
μειωμένο κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της 
αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν 
προσαυξάνουν την απόδοση του λογισμικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 

 

2.11  Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ταξινομούνται στις 
παρακάτω κατηγορίες:  

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 
με μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
που είτε κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς, είτε κατά την αρχική αναγνώριση, 
ορίσθηκαν από την επιχείρηση ως στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία με 
αναγνώριση των μεταβολών στα αποτελέσματα.   

Αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους και οι διαφορές που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης 
αξία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. Οι εύλογες 
αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα 
σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους (Επίπεδο Ι).  

Τα μερίσματα λογίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν 
τεκμηριώνεται το δικαίωμα του Ομίλου να τα εισπράξει. 

Διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές λήγει.  

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε 
ενεργές αγορές. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού, τα οποία περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία.    

Αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αναγνωρίζονται  στο  
αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, μείον τις 
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ζημίες απομείωσης. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση κέρδη ή ζημιές 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 (γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 

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.  

Αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα σχετιζόμενων με 
τη συναλλαγή δαπανών. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 
την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια 
άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους και τα σχετικά κέρδη ή 
ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέσω της κατάστασης 
συνολικών εσόδων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν 
απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη 
ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. 
Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση 
τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών και προεξόφληση 
μελλοντικών ταμιακών ροών εκτός αν η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα οπότε καταχωρούνται στο κόστος μείον απομείωση. 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται 
όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρία έχει 
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία.  

Τα μερίσματα λογίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν 
τεκμηριώνεται το δικαίωμα του Ομίλου να τα εισπράξει. 

 

2.12  Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των 
αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των 
τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

2.13  Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης.  

Οι προβλέψεις απομείωσης σχηματίζονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις 
(ή σαφείς ενδείξεις) ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  

Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της 
πρόβλεψης απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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2.14  Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά, καταθέσεις 
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής 
ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.  

 

 

2.15  Μετοχικό κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. 

Όταν εκδίδονται νέες μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια στην ονομαστική 
τους αξία. 

Το ποσό κατά το οποίο η τιμή έκδοσής τους υπερβαίνει την ονομαστική τους αξία 
καταχωρείται στο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 

 

2.16  Δανεισμός 
Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν 
άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου.  

Τα δάνεια όταν είναι εξοφλητέα εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του 
ισολογισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και όταν είναι 
εξοφλητέα πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

2.17  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 στα 
«Δάνεια». Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης της μίσθωσης που αντιστοιχεί σε 
τόκους αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με 
τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης στην 
κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται 
στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας μίσθωσής τους . 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και 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. 
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2.18   Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος  

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από τους τρέχοντες, τους 
αναβαλλόμενους φόρους και τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται 
να προκύψουν σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές και αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά το φόρο επί των φορολογητέων κερδών της 
χρήσης, των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, όπως 
αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων, και 
υπολογίζεται με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές των χωρών που 
δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της 
υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων και αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που 
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη 
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές 
περιόδους. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναμένεται να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισμού των υποχρεώσεων. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στο μέτρο που 
πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων 
θα μπορέσουν οι προσωρινές διαφορές να χρησιμοποιηθούν. 

Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από 
τις φορολογικές αρχές γίνονται στην έκταση που εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν 
τελικά τη χρήση.  

 

2.19  Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος 
καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
(κρατική ασφάλιση) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ 
παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το Ν. 
2112/20). Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών της αποζημίωσης εξαρτάται από τα 
έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την 
υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση).  
Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται 
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. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως 
αναλογιστικά, από ανεξάρτητη εταιρία αναλογιστών,  με την χρήση της μεθόδου 
της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Τα 
αναλογιστικά κέρδη και ζημιές αναγνωρίζονται στο σύνολό τους, στα 
αποτελέσματα. 
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2.20 Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα 
διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των 
εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Κατασκευαστικά συμβόλαια έργων 

Ο  Όμιλος για την αναγνώριση των εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια 
χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης με βάση το ΔΛΠ 11. Με βάση 
την ανωτέρω μέθοδο το κόστος κατασκευής κατά την εκάστοτε ημερομηνία 
ισολογισμού συγκρίνεται με το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος των έργων 
προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων. 

Οι σωρευτικές επιδράσεις των αναθεωρήσεων/ επανεκτιμήσεων του συνολικού 
προϋπολογιζόμενου κόστους των έργων και του συνολικού συμβατικού τμήματος 
(αναγνώριση υπερσυμβατικών εργασιών), καταχωρούνται στις χρήσεις κατά τις 
οποίες προκύπτουν οι σχετικές αναθεωρήσεις. Το συνολικό προϋπολογισμένο 
κόστος και το συνολικό συμβατικό τίμημα των έργων προκύπτουν κατόπιν 
εκτιμητικών διαδικασιών και επανεκτιμώνται και αναθεωρούνται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. 

Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό συμβατικό κόστος θα ξεπεράσει το 
συνολικό συμβατικό έσοδο, η αναμενόμενη ζημία καταχωρείται αμέσως 
στα έξοδα. 

 (β) 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.  

(γ) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

(δ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση 
του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, 
η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η 
παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλουμένων 
με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο 
επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

 (ε) Έσοδα από δικαιώματα. 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την 
ουσία των σχετικών συμβάσεων. 

(στ) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Τα Έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 
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2.21  Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως 
υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται 
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Οι  στόχοι του ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι: 

• Η εξασφάλιση της ικανότητας του να συνεχίζει τη δραστηριότητά του 
(going concern) 

• H υποστήριξη της μελλοντικής του ανάπτυξης  και 

• Η εξασφάλιση απόδοσης στους μετόχους. 

Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια στο 
σύνολό τους. 

Ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια στις 31/12/2009 και 31/12/2008 για τον Όμιλο 
και την Εταιρία διαμορφώνεται ως εξής: 

              Ο Όμιλος             Η Εταιρία 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Ίδια κεφάλαια 100.244.714,84 129.334.164,48 100.959.960,02 131.400.201,60 

Σύνολο 
δανεισμού 

131.561.889,16 130.899.804,26 131.561.889,16 130.899.804,26 

Μείον: 
Ταμειακά 
διαθέσιμα 

869.215,50 8.467.722,25 835.303,58 8.433.436,33 

Καθαρός 
δανεισμός 

130.692.673,66 122.432.082,01 130.726.585,58 122.466.367,93 

Δείκτης ξένα 
προς ίδια 
κεφάλαια 

1,30 0,95 1,29 0,93 

Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των 
κερδών εις νέον και των λοιπών αποθεματικών (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας). Ως 
ξένα κεφάλαια νοούνται το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων (τραπεζικά δάνεια, 
leasing, λοιπά δάνεια) αφαιρούμενων των ταμειακών διαθεσίμων. 

 

4.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των 
χρηματοοικονομικών του μέσων: 

α) Πιστωτικό Κίνδυνο 

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται μεν σε πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις πελατών επειδή 
συνάπτει κυρίως συμβάσεις κατασκευής έργων με το Ελληνικό Δημόσιο, εκτίθεται 
όμως σε πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από πιθανή αδυναμία είσπραξης 
λοιπών απαιτήσεων. Ο Όμιλος σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εκτιμά τον 
πιστωτικό κίνδυνο και σχηματίζει τις απαιτούμενες προβλέψεις απομείωσης. 

β) Κίνδυνο Ρευστότητας: 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση 
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. 
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Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. 

Στην τρέχουσα χρήση η διοίκηση της εταιρείας, έχοντας στόχο τη διατήρηση των 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, κατέβαλε προσπάθειες είσπραξης των 
απαιτήσεων για την εμπρόθεσμη κάλυψη των υποχρεώσεων αυτής. Παρ’ όλες όμως 
τις προσπάθειες που κατέβαλε, ο περιορισμός των εσόδων από εκτελεσθείσες 
εργασίες λόγω της αδυναμίας του δημόσιου τομέα να εκπληρώσει έγκαιρα (πέραν 
των συνήθων και αναμενόμενων καθυστερήσεων) τις υποχρεώσεις του, και η 
παράλληλη επιβάρυνση με σημαντικού ύψους αποζημιώσεις απόλυσης (3,5 εκ 
ευρώ) που έγιναν στα πλαίσια μείωσης του πλεονάζοντος προσωπικού λόγω 
ολοκλήρωσης των εργασιών σε εκτελούμενα έργα, καθώς και η διστακτικότητα των 
τραπεζών για περαιτέρω χρηματοδότηση οδήγησαν στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων συνολικού ποσού 26,3 εκ ευρώ κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης.  

Οι ληξιπρόθεσμες αυτές υποχρεώσεις αφορούσαν επιταγές πληρωτέες σε 
καθυστέρηση ποσού 18,5 εκ ευρώ, υποχρεώσεις από φόρους ποσού 2,1 εκ ευρώ, 
υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού 3,8 εκ ευρώ, μισθοδοσία 
προσωπικού ποσού 1 εκ ευρώ και υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 
ποσού 0,9 εκ ευρώ.   

Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει ικανά περιουσιακά στοιχεία σε ακίνητα και 
συμμετοχές ώστε η μερική ρευστοποίηση αυτών, σε περίπτωση συνέχισης των 
προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει, να της εξασφαλίσει ικανοποιητικά 
κεφάλαια κίνησης, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηρότητά της.   

 

γ)   Κίνδυνο Αγοράς: 

Ο κίνδυνος αγοράς του Ομίλου συνίσταται: 

• Στον κίνδυνο διακύμανσης των επιτοκίων ο οποίος προέρχεται από τις 
δανειακές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων με 
κυμαινόμενο επιτόκιο. 

• Στο συναλλαγματικό κίνδυνο, ο οποίος προέρχεται κυρίως από απαιτήσεις σε 
KWD. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος μετά από 
φόρους της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μία μεταβολή του επιτοκίου 
της τάξης του ± 0,5%.Ο υπολογισμός έγινε επί του υπολοίπου των δανείων κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού. 

 2009 2008 

Μεταβολή επιτοκίων  +0,5% +0,5% +0,5% -0,5% 

Αποτελέσματα χρήσης -542.422,10 -542.422,10 -490.874,26 513.366,78 

Ίδια κεφάλαια -542.422,10 -542.422,10 -490.874,26 513.366,78 
 
5.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-12-2009 
 
5.1   Ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσεώς τους (τα πάγια που υπήρχαν 
κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ 1/1/2004 αποτιμήθηκαν στο 
«τεκμαιρόμενο κόστος» όπως αυτό προσδιορίσθηκε βάσει εύλογων αξιών), μείον τις 
μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος 
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 
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Αποσβέσεις : 
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίσθηκαν με την σταθερή μέθοδο μέσα 
στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 

Κτίρια 40 Χρόνια 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-25 Χρόνια 
Αυτοκίνητα 4-30 Χρόνια 
Λοιπός εξοπλισμός 3-15 Χρόνια 

Τα περιουσιακά στοιχεία, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του ομίλου που 
δόθηκαν με leaseback για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων αποσβέσθηκαν όπως 
τα υπόλοιπα πάγια του ομίλου. 

Τα ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων αποσβέσθηκαν ανάλογα με τη διάρκεια της 
μίσθωσης. 

Επί των ακινήτων υπάρχουν υποθήκες συνολικής αξίας 10.236.000 ευρώ. 

Αναλυτικά η κίνηση των ενσώματων παγίων έχει ως εξής: 

 

Ο Όμιλος 

 
 

Οικόπεδα – 
κτίρια 

 
Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

 
Μεταφορικά 

μέσα 

 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

 
Πάγια υπό 
κατασκευή

 
Σύνολο 

Κίνηση 1.1-31.12.2008  
Αξία  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2008 18.198.869,35 85.499.456,77 40.522.546,35 2.618.830,34 100.809,65 146.940.512,46

Προσθήκες χρήσης 2008 0,00 7.477.563,98 11.614.676,22 63.713,60 0,00 19.155.953,80
Μειώσεις χρήσης 2008 0,00 -501.876,55 -64.386,57 0,00 0,00 -566.263,12
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2008 18.198.869,35 92.475.144,20 52.072.836,00 2.682.543,94 100.809,65 165.530.203,14

Αποσβέσεις  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2008 637.680,19 17.846.837,84 7.176.911,15 1.908.036,44 0,00 27.569.465,62

Αποσβέσεις χρήσης 2008 159.000,48 5.194.918,12 2.258.661,12 188.203,15 0,00 7.800.782,87
Μειώσεις  χρήσης 2008 0,00 -43.691,36 -15.805,31 0 0,00 -59.496,67
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2008 796.680,67 22.998.064,60 9.419.766,96 2.096.239,59 0,00 35.310.751,82

Καθαρή λογιστική αξία     
Την 1η Ιανουαρίου 2008 17.561.189,16 67.652.618,93 33.345.635,20 710.793,90 100.809,65 119.371.046,84
Την 31η Δεκεμβρίου 2008 17.402.188,68 69.477.079,60 42.653.069,04 586.304,35 100.809,65 130.219.451,32
 
 
 
 

 

 

 Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Κίνηση 1.1-31.12.2009  
Αξία  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2009 18.198.869,35 92.475.144,20 52.072.836,00 2.682.543,94 100.809,65 165.530.203,14

Προσθήκες χρήσης 2009 62.993,67 298.356,00 0,00 2.437,52 0,00 363.787,19
Μειώσεις χρήσης 2009 0,00 -362.750,00 0,00 -794,03 -88.736,48 -452.280,51
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2009 18.261.863,02 92.410.750,20 52.072.836,00 2.684.187,43 12.073,17 165.441.709,82
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Αποσβέσεις  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2009 796.680,67 22.998.064,60 9.419.766,96 2.096.239,59 0,00 35.310.751,82

Αποσβέσεις χρήσης 2009 159.000,45 5.277.106,91 2.313.297,81 158.353,87 0,00 7.907.759,04
Μειώσεις  χρήσης 2009 0,00 -133.105,97 0,00 -383,10 0,00 -133.489,07
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2009 955.681,12 28.142.065,54 11.733.064,77 2.254.210,36 0,00 43.085.021,79

Καθαρή λογιστική αξία      
Την 1η Ιανουαρίου 2009 17.402.188,68 69.477.079,60 42.653.069,04 586.304,35 100.809,65 130.219.451,32
Την 31η Δεκεμβρίου 2009 17.306.181,90 64.268.684,66 40.339.771,23 429.977,07 12.073,17 122.356.688,03

 
Η  Εταιρία 
 

 
 

Οικόπεδα – 
κτίρια 

 
Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

 
Μεταφορικά 

μέσα 

 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

 
Πάγια υπό 
κατασκευή

 
Σύνολο 

Κίνηση 1.1-31.12.2008  
Αξία  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2008 18.198.869,35 85.499.456,77 40.522.546,35 2.618.830,34 100.809,65 146.940.512,46

Προσθήκες χρήσης 2008 0,00 7.477.563,98 11.614.676,22 63.713,60 0,00 19.155.953,80
Μειώσεις χρήσης 2008 0,00 -501.876,55 -64.386,57 0,00 0,00 -566.263,12
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2008 18.198.869,35 92.475.144,20 52.072.836,00 2.682.543,94 100.809,65 165.530.203,14

Αποσβέσεις  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2008 637.680,19 17.846.837,84 7.176.911,15 1.908.036,44 0,00 27.569.465,62

Αποσβέσεις χρήσης 2008 159.000,48 5.194.918,12 2.258.661,12 188.203,15 0,00 7.800.782,87
Μειώσεις  χρήσης 2008 0,00 -43.691,36 -15.805,31 0 0,00 -59.496,67
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2008 796.680,67 22.998.064,60 9.419.766,96 2.096.239,59 0,00 35.310.751,82

Καθαρή λογιστική αξία      
Την 1η Ιανουαρίου 2008 17.561.189,16 67.652.618,93 33.345.635,20 710.793,90 100.809,65 119.371.046,84
Την 31η Δεκεμβρίου 2008 17.402.188,68 69.477.079,60 42.653.069,04 586.304,35 100.809,65 130.219.451,32

 
 

 Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Κίνηση 1.1-31.12.2009  
Αξία  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2009 18.198.869,35 92.475.144,20 52.072.836,00 2.682.543,94 100.809,65 165.530.203,14

Προσθήκες χρήσης 2009 62.993,67 298.356,00 0,00 2.437,52 0,00 363.787,19
Μειώσεις χρήσης 2009 0,00 -362.750,00 0,00 -794,03 -88.736,48 -452.280,51
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2009 18.261.863,02 92.410.750,20 52.072.836,00 2.684.187,43 12.073,17 165.441.709,82

Αποσβέσεις  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2009 796.680,67 22.998.064,60 9.419.766,96 2.096.239,59 0,00 35.310.751,82

Αποσβέσεις χρήσης 2009 159.000,45 5.277.106,91 2.313.297,81 158.353,87 0,00 7.907.759,04
Μειώσεις  χρήσης 2009 0,00 -133.105,97 0,00 -383,10 0,00 -133.489,07
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2009 955.681,12 28.142.065,54 11.733.064,77 2.254.210,36 0,00 43.085.021,79

Καθαρή λογιστική αξία      
Την 1η Ιανουαρίου 2009 17.402.189,16 69.477.079,60 42.653.069,04 586.304,35 100.809,65 130.219.451,32
Την 31η Δεκεμβρίου 2009 17.306.181,90 64.268.684,66 40.339.771,23 429.977,07 12.073,17 122.356.688,03
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Στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά τα οποία ο Όμιλος 
κατέχει ως μισθωτής βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων. 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Κόστος κεφαλαιοποίησης 
χρηματοδοτικών μισθώσεων 26.960.474,05 26.732.474,05  26.960.474,05 26.732.474,05  

Αποσβεσθέντα 4.664.345,88 3.613.930,17  4.664.345,88 3.613.930,17  

Καθαρή Λογιστική Αξία 22.296.128,17 23.118.543,88  22.296.128,17 23.118.543,88  
 
 
5.2  Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
Ο Όμιλος 
 

Κίνηση 1.1-31.12.2008  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2008 21.818.742,08
Μεταβολές χρήσης 2008 0,00
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008 21.818.742,08
Καθαρή λογιστική αξία  
Την 1η Ιανουαρίου 2008 21.818.742,08
Την 31η Δεκεμβρίου 2008 21.818.742,08
Κίνηση 1.1-31.12.2009  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 21.818.742,08
Μεταβολές χρήσης 2009 769.554,52
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009 22.588.296,60
Καθαρή λογιστική αξία  
Την 1η Ιανουαρίου 2009 21.818.742,08
Την 31η Δεκεμβρίου 2009 22.588.296,60
  
Η   Εταιρία  
  
Κίνηση 1.1-31.12.2008  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2008 21.818.742,08
Μεταβολές χρήσης 2008 0,00
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008 21.818.742,08
Καθαρή λογιστική αξία  
Την 1η Ιανουαρίου 2008 21.818.742,08
Την 31η Δεκεμβρίου 2008 21.818.742,08
Κίνηση 1.1-31.12.2009  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 21.818.742,08
Μεταβολές χρήσης 2009 769.554,52
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009 22.588.296,60
Καθαρή λογιστική αξία  
Την 1η Ιανουαρίου 2009 21.818.742,08
Την 31η Δεκεμβρίου 2009 22.588.296,60
 

Στην τρέχουσα χρήση έγινε εκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε 
ακίνητα από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκτιμητή, με βάση μεθόδους, διαφορετικές 
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κατά περίπτωση ακινήτου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι κύριες 
παραδοχές ήταν : 

 - Η Συγκριτική Μέθοδος. Οι αξίες υπολογίσθηκαν με βάση συγκριτικά στοιχεία της 
αγοράς.  

- Η Επενδυτική Μέθοδος. Οι αξίες υπολογίσθηκαν με βάση συγκριτικά στοιχεία 
μισθωμάτων και συντελεστές απόδοσης από 6% έως 9%. 

- Η Μέθοδος Αξιοποίησης. Οι αξίες υπολογίσθηκαν με βάση εκτιμώμενες τιμές 
πώλησης στις αντίστοιχες περιοχές, εκτιμώμενες τιμές κόστους κατασκευής, Έξοδα 
προώθησης 2%, Έξοδα δανεισμού 2%, Επιχειρηματικό όφελος 5%, Επιτόκιο 
αγοράς αυξημένο με το ρίσκο του οικοπέδου 2%, χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 
1,5 έτη, Έξοδα μεταβίβασης οικοπέδου και λοιπά έξοδα 3%. 

Η μεταβολή της εύλογης αξίας είναι θετική και ανήλθε στο ποσό των 769,5 χιλ. Με 
το ποσό αυτό ωφελήθηκαν τα αποτελέσματα της περιόδου (άλλα έσοδα). 

Τα έσοδα από τις επενδύσεις σε ακίνητα για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε 1.520 χιλ. 
ευρώ έναντι 1.480 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2008 και αναγνωρίσθηκαν 
στα αποτελέσματα (άλλα έσοδα). Το κόστος εσόδων από τις επενδύσεις σε ακίνητα 
για την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε 806 χιλ. ευρώ, έναντι 1.056 χιλ. ευρώ της 
προηγούμενης χρήσης και  αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα (άλλα έξοδα). 

 

Στις επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά τα οποία ο Όμιλος 
κατέχει ως μισθωτής βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων. 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Καθαρή Λογιστική Αξία 12.972.832,00   12.650.209,86   12.972.832,00   12.650.209,86   

 
 
5.3  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων 

Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που παραχωρούνται στα πλαίσια 
συμβάσεων κατασκευής έργων αποτιμήθηκαν στο κόστος ιδιοκατασκευής τους 
πλέον τόκων κατασκευαστικής περιόδου μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
υπολογίσθηκαν με βάση τα έτη εκμετάλλευσης. 

(β) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις διενεργήθηκαν με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 

Ο  ΟΜΙΛΟΣ 

Κίνηση 1.1-31.12.2008 Προγράμματα Η/Υ Δικαιώματα 
χρήσης παγίων Σύνολο 

Αξία κτήσης    
Υπόλοιπο έναρξης 255.375,07 20.538.735,94 20.794.111,01 
Προσθήκες χρήσης 2008 1.115,00 0,00 1.115,00 
Μειώσεις χρήσης 2008 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 256.490,07 20.538.735,94 20.795.226,01 
Αποσβέσεις    
Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 204.700,27 8.099.891,77 8.304.592,04 
Αποσβέσεις χρήσης 2008 16.296,50 802.506,14 818.802,64 
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Μειώσεις χρήσης 2008 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 220.996,77 8.902.397,91 9.123.394,68 
Καθαρή  λογιστική αξία 31/12/2008 35.493,30 11.636.338,03 11.671.831,33 

Κίνηση 1.1-31.12.2009    

Αξία κτήσης    
Υπόλοιπο έναρξης 256.490,07 20.538.735,94 20.795.226,01 
Προσθήκες χρήσης 2009 0,00 10.088.736,48 10.088.736,48 
Μειώσεις χρήσης 2009 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 256.490,07 30.627.472,42 30.883.962,49 
Αποσβέσεις    
Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 220.996,77 8.902.397,91 9.123.394,68 
Αποσβέσεις χρήσης 2009 15.768,25 985.937,72 1.001.705,97 

Μειώσεις χρήσης 2009 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 236.765,02 9.888.335,63 10.125.100,65 
Καθαρή  λογιστική αξία 31/12/2009 19.725,05 20.739.136,79 20.758.861,84 
    
Η ΕΤΑΙΡΙΑ    

Κίνηση 1.1-31.12.2008 Προγράμματα Η/Υ Δικαιώματα 
χρήσης παγίων Σύνολο 

Αξία κτήσης    
Υπόλοιπο έναρξης 255.375,07 20.538.735,94 20.794.111,01 
Προσθήκες χρήσης 2008 1.115,00 0,00 1.115,00 
Μειώσεις χρήσης 2008 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 256.490,07 20.538.735,94 20.795.226,01 
Αποσβέσεις    
Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 204.700,27 8.099.891,77 8.304.592,04 
Αποσβέσεις χρήσης 2008 16.296,50 802.506,14 818.802,64 
Μειώσεις χρήσης 2008 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 220.996,77 8.902.397,91 9.123.394,68 
Καθαρή  λογιστική αξία 31/12/2008 35.493,30 11.636.338,03 11.671.831,33 

Κίνηση 1.1-31.12.2009    

Αξία κτήσης    
Υπόλοιπο έναρξης 256.490,07 20.538.735,94 20.795.226,01 
Προσθήκες χρήσης 2009 0,00 10.088.736,48 10.088.736,48 
Μειώσεις χρήσης 2009 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 256.490,07 30.627.472,42 30.883.962,49 
Αποσβέσεις    
Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 220.996,77 8.902.397,91 9.123.394,68 
Αποσβέσεις χρήσης 2009 15.768,25 985.937,72 1.001.705,97 
Μειώσεις χρήσης 2009 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο 236.765,02 9.888.335,63 10.125.100,65 
Καθαρή  λογιστική αξία 31/12/2009 19.725,05 20.739.136,79 20.758.861,84 
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5.4   Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 

 
Χώρα Περιουσιακά  

Στοιχεία Υποχρεώσεις % συμμετοχής 
31/12/2009 

ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 31.156,20 5.134.79 100% 
KLORIANA  INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ 1.439.161 16.850 67% 
CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD ΚΥΠΡΟΣ 205.913 71.455 67% 
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ 
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΛΛΑΔΑ 14.673,51 0,00 100% 
ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 84.466,44 82.999,09 90% 
 
5.5  Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες 

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των 
κυριοτέρων συγγενών και κοινοπραξιών: 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Έδρα Περιουσιακά 
Στοιχεία Υποχρεώσεις 

% 
συμμετοχής 
31/12/2009 

ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ ΑΘΗΝΑ 6.906.219,94 1.036.814,22 23.50% 
ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ ΑΘΗΝΑ 5.331.482,77 649.628,44 25% 
 "ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΣΠ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΕ ΑΘΗΝΑ 19.543,33 2.522,05 40% 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Έδρα Περιουσιακά 
Στοιχεία Υποχρεώσεις Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 
(ΑΓΩΓ. ΟΜΒ. ΕΥΡΠΥΡΙΔ.) ΙΤΕΑ 276.348,08 247.001,04 50% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ –J&P ΑΒΑΞ ΑΕ- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ 
ΑΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 4.153.588,93 4.153.588,93 9,8847% 

Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΑΘΗΝΑ 749.382,84 749.089,37 49,50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑTΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ ΑΘΗΝΑ 70.201,63 69.614,69 98,50% 

Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ" ΑΘΗΝΑ 22.466.195,19 18.915.269,44 9,8847% 
Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ ΑΘΗΝΑ 63.222,51 33.875,48 10% 

Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 1.950.637,45 1.891.943,39 80,75% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΑΕΓΕΚ  - (ΕΡΓΟ ΚΟ 12/96)                             ΑΘΗΝΑ 3.153.342,50 3.150.407,80 75% 

Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ATE -ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) ΑΘΗΝΑ 539.507,47 536.572,77 50% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ" ΑΘΗΝΑ 830.311,10 824.441,69 38% 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ -ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ  ΑΘΗΝΑ 1.171.611,68 1.145.199,35 33,33% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 447.174,63 300.439,49 8,5856% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 316.531,29 310.661,88 87,45% 

Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & 
ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 518.949,23 513.079,82 90% 

Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 256.293,65 226.946,62 25% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 1.292.700,02 1.288.297,97 67% 
Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
ΓΚΡΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 40.026,38 30.026,38 98,50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ) ΑΘΗΝΑ 108.850,44 88.850,44 60% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΑΘΗΝΑ 363.354,03 358.951,98 67% 
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Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΑΘΗΝΑ 4.814,95 1.880,25 50% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 219.897,03 211.092,92 60% 
Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ   ΑΘΗΝΑ 4.061,63 1.126,93 90,00% 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΘΗΝΑ 19.763,42 18.883,01 99% 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΣΙΓΑΛΑΣ-ΓΕΤΕΜ ΑΘΗΝΑ 2.748.024,38 2.746.557,03 50% 

Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 27.225,64 26.345,23 90% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑΠΑ) ΑΘΗΝΑ 15.161,04 14.280,63 90% 

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 11.690.695,59 12.424.812,94 0,20% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ ΙΤΕΑ 1.444.028,27 1.442.560,92 97,68% 

Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - 
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2) ΙΤΕΑ 215.051,46 213.584,11 92% 

Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - 
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3) ΙΤΕΑ 261.271,09 259.803,74 92% 

«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΤΜ.4 ΑΘΗΝΑ 16.539,39 13.604,69 1% 

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 263.753,12 70.062,73 25% 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 58.039,80 28.692,77 30% 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ" ΑΘΗΝΑ 181.556,31 181.556,31 70% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ ΑΘΗΝΑ 2.060.563,88 2.060.563,88 87% 

Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3 ΑΘΗΝΑ 2.588.838,88 2.588.838,88 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 36.443.727,53 36.443.727,53 98% 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ABΑΞ ΑΤΕ-
ΕΜΠΕΔΟΣ  ΑΘΗΝΑ 301.333,33 301.333,33 25% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΑΕΓΕΚ  (ΓΕΑ 2) ΙΤΕΑ 1.132.573,62 1.132.573,62 70% 

Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 3.707,84 3.707,84 24% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΕD.ZUBLIN ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΑΘΗΝΑ 69.237,14 69.237,14 40% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ ΙΤΕΑ 2.551.837,43 2.551.837,43 74% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΙΤΕΑ 1.131.352,94 1.131.352,94 70% 
Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-
ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ ΙΤΕΑ 460.654,30 460.654,30 23,40% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ ΙΤΕΑ 56.506,04 279.829,70 50% 

Κ/Ξ ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 
ΑΤΕ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΙΤΕΑ 616.393,19 616.393,19 50% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ 
(ΑΝΑΔ) ΑΘΗΝΑ 2.782.696,26 2.782.696,26 45% 

 
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-C. BARESEL A.G. –ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ATE ΑΘΗΝΑ 87.458,62 87.458,62 33% 
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ - ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 564.322,11 561.387,41 1% 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA  (ΑΝΑΔ.) ΙΤΕΑ 32.047,18 29.112,48 50% 
Κ/Ξ "ALPINE MAYREDER BAU G.m.b".H "ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ" 
ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ 129.601,64 96.863,85 4% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΑΘΗΝΑ 151.629,89 151.629,89 70% 

Κ/Ξ  ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1.498.737,05 3.603.349,22 50% 

    

5.6    Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των 
κυριοτέρων συμμετοχών: 

  Έδρα Περιουσιακά  
Στοιχεία Υποχρεώσεις % συμμετοχής 

31/12/2009 

1. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  ΑΕ ΑΘΗΝΑ 1.206.206.462 804.280.760 9,88% 

2. ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ  Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 16.382.327 794.664 9,8848% 
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Οι επενδύσεις αυτές έχουν επιμετρηθεί στο κόστος κτήσης, επειδή δεν έχουν 
χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά και η εύλογη αξία αυτών δεν μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα. 

Οι μετοχές της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» έχουν δοθεί  ενέχυρο για εξασφάλιση 
τραπεζικών υποχρεώσεων. 

 
5.7  Αποθέματα 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Προϊόντα 10.876,34 10.876,34 10.876,34 10.876,34 

 
 
5.8  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις   

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Απαιτήσεις από Πελάτες 75.984.040,91 83.491.100,43 75.986.666,03 83.493.725,55 

Λοιπές απαιτήσεις  144.818.010,53 163.646.304,92 143.189.118,51 163.221.540,19 

Σύνολο 220.802.051,44 247.137.405,35 219.175.784,54 246.715.265,74 
Μείον Προβλέψεις 
απομείωσης -33.290.765,60 -10.031.058,58 -33.290.765,60 -10.031.058,58 

Υπόλοιπο 187.511.285,84 237.106.346,77 185.885.018,94 236.684.207,16 

 
 
Η εμφάνιση στην Κατάσταση οικονομικής θέσης είναι : 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 5.431.595,73 19.515.567,06 5.431.258,24 19.515.229,57 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Πελάτες 68.165.175,80 82.124.599,23 68.167.800,92 82.127.224,35 

Λοιπές απαιτήσεις 113.914.514,31 135.466.180.48 112.285.959,78 135.041.753,24 

Σύνολο 187.511.285,84 237.106.346,77 185.885.018,94 236.684.207,16 

 
Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων απομείωσης των απαιτήσεων έχει ως εξής : 

Υπόλοιπο Έναρξης 10.031.058,58 

Πλέον Προβλέψεις χρήσης 23.259.707,02 

Υπόλοιπο λήξης 33.290.765,60 

 
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων κατά την 31.12.2009 έχει ως εξής: 

  Όμιλος Εταιρεία 

Aπαιτητές πέραν του 1 έτους 5.431.595,73 5.431.258,24 

Aπαιτητές εντός του επόμενου έτους 79.020.932,51 77.395.003,10 

Καθυστερούμενς  απαιτήσεις  136.349.523,20 136.349.523,20 

Σύνολο 220.802.051,44 219.175.784,54 
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Για τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού 136 εκ. ευρώ (εκ των οποίων 
33,5 επίδικες), μετά την επανεκτίμηση των πιθανών ζημιών απομείωσης στην οποία 
προέβη η εταιρεία κατά την 31.12.2009, έχει σχηματισθεί σωρευτικά πρόβλεψη 
απομείωσης αυτών ποσού ευρώ 33 εκ (εκ των οποίων 7 εκ για επίδικες απαιτήσεις). 

Για τις λοιπές ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού 103 εκ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 
ευρώ 70 εκ αφορούν απαιτήσεις για Δημόσια έργα (άμεσα ή έμμεσα) οι οποίες 
εκτιμούνται ασφαλούς είσπραξης, ποσό 26,5 εκ ευρώ αφορούν επίδικες απαιτήσεις 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες εκτιμούνται ασφαλούς είσπραξης, ποσό 6,5 
εκ ευρώ αφορούν προκαταβληθέντα ποσά σε προμηθευτές των οποίων η 
καθυστέρηση εκτιμάται ότι είναι περιστασιακή, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 
απομείωσης αυτών .  
 
Ανάλυση απαιτήσεων: 
 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση σε ακίνητα 
τρίτων 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Δοσμένες  εγγυήσεις 4.661.578,47 5.586.083,87 4.661.578,47 5.586.083,87

Προκαταβολές σε υπεργολάβους 0,00 357.606,83 0,00 357.606,83
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
(Χρεώστες) 24.310,61 2.841.951,17 23.973,12 2.841.613,68

Κρατήσεις πιστώσεων 745.706,65 729.925,19 745.706,65 729.925,19

Σύνολο 5.431.595,73 19.515.567,06 5.431.258,24 19.515.229,57
 
Πελάτες 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Κατασκευαστικά συμβόλαια 64.876.217,62 65.167.818,18 64.876.217,62 65.167.818,18 

Λοιποί πελάτες 3.288.958,18 16.956.781,05 3.291.583,30 16.959.406,17 

Σύνολο 68.165.175,80 82.124.599,23 68.167.800,92 82.127.224,35 

 
Λοιπές απαιτήσεις 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρίες 0,00 0,00 66.584,07 65.297,67 

Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρίες 6.091,69 3.452,24 6.091,69 3.452,24 

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 54.138.242,02 56.110.707,23 54.132.959,56 57.310.751,17 

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 2.344.172,70 16.240.011,27 2.344.172,70 16.240.011,27 

Επιταγές μεταχρονολογημένες – Γραμ. 
εισπρακτέα 

38.067,35 1.271.608,36 38.067,35 1.271.608,36 

Λογ/μοι διαχείρισης προκαταβολών & 
πιστώσεων (σε εργοτάξια & τρίτους) 

13.834.976,76 11.632.841,50 13.799.063,09 11.596.927,83 

Προκαταβληθέντα έξοδα 
(ασφάλιστρα, ενοίκια, τέλη 
κυκλοφορίας, προμήθειες ΕΕ, κλπ) 

3.816.949,83 5.153.790,91 3.816.949,83 5.153.790,91 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 6.504.263,26 6.047.508,29 6.504.263,26 6.047.508,29 

Επίδικες απαιτήσεις 26.502.937,74 31.393.958,33 26.502.937,74 31.393.958,33 

Λοιπές απαιτήσεις (Ασφαλιστικοί 
οργανισμοί, Προσωπικό, Λοιποί 
χρεώστες) 

6.728.812,96 7.612.302,35 5.074.870,49 5.958.447,17 
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Σύνολο 113.914.514,31 135.466.180.48 112.285.959,78 135.041.753,24 

 

5.9  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία μέσω  αποτελεσμάτων 

  Ο Όμιλος Η  Εταιρία 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Κίνηση 1.1-31.12.2009      

Υπόλοιπο  έναρξης 4.918.423,33 11.357.491,46 4.918.423,33 11.357.491,46 

Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσαρμογή στην εύλογη αξία 991.337,28 -6.439.068,13 991.337,28 -6.439.068,13 

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο  λήξης 5.909.760,61 4.918.423,33 5.909.760,61 4.918.423,33 

Πρόκειται για συμμετοχικούς τίτλους οι οποίοι κατά την αρχική αναγνώριση είχαν 
ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην  
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ  

Μετοχές  Αριθμός 
μετοχών 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
31/12/2009  Αριθμός μετοχών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

31/12/2008 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 133.333 177.332,89 133.333 151.999,62
ΕΛΛΑΚΤΩΡ  1.100.484 5.667.492,60 1.100.484 4.710.071,52
ΣΥΝΟΛΟ  5.844.825,49  4.862.071,14
Αμοιβαία Αριθμός μεριδίων   Αριθμός μεριδίων   
INTL  ΔΥΝΑΜΙΚΟ 27.345.541 59.800,10 27.345.541 51.994,81
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 283.182 5.135,02 283.182 4.357,38
ΣΥΝΟΛΟ   64.935,12   56.352,19
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  5.909.760,61  4.918.423,33
     
Η  ΕΤΑΙΡΙΑ     

Μετοχές  Αριθμός 
μετοχών 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
31/12/2009  Αριθμός μετοχών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

31/12/2008 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 133.333 177.332,89 133.333 151.999,62
ΕΛΛΑΚΤΩΡ  1.100.484 5.667.492,60 1.100.484 4.710.071,52
ΣΥΝΟΛΟ  5.844.825,49  4.862.071,14
Αμοιβαία Αριθμός μεριδίων   Αριθμός μεριδίων   
INTL  ΔΥΝΑΜΙΚΟ 27.345.541 59.800,10 27.345.541 51.994,81
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 283.182 5.135,02 283.182 4.357,38
ΣΥΝΟΛΟ   64.935,12   56.352,19
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  5.909.760,61  4.918.423,33
 
Η αποτίμηση έγινε με βάση επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (Επίπεδο Ι). 
 
5.10  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Μετρητά 288.006,14 88.169,60 254.094,22 53.883,68 
Καταθέσεις όψεως 581.209,36 493.714,76 581.209,36 493.714,76 
Repos 0,00 7.885.837,89 0,00 7.885.837,89 
ΣΥΝΟΛΟ 869.215,50 8.467.722,25 835.303,58 8.433.436,33 
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5.11  Μετοχικό κεφάλαιο  

 Αριθμός 
μετοχών 

Ευρώ / 
μετοχή 

Εκδοθέν 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

31η Δεκεμβρίου 2008 81.644.555 0,30 24.493.366,50 57.072.374,32 81.565.740,82 

31ης Δεκεμβρίου 2009 81.644.555 0,30 24.493.366,50 57.072.374,32 81.565.740,82 

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 81.644.555 μετοχές, με 
ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν 
εξοφληθεί πλήρως. 

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των 
μετόχων της εταιρείας και το δικαίωμα ανάληψης των μερισμάτων που αποφασίζει 
να διανείμει η Εταιρεία. 
 
5.12   Υπέρ το άρτιο  

Το Κονδύλι αυτό αφορά το πλεόνασμα που προέκυψε από την έκδοση μετοχών σε 
τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους αξία κατά τις αυξήσεις του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. 

 
5.13  Συναλλαγματικές διαφορές  

Το κονδύλι αυτό αφορά συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την 
μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του ομίλου οι 
οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από τη μητρική. 

 
5.14   Λοιπά αποθεματικά 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Τακτικό Αποθεματικό  3.509.897,29 3.509.897,29 3.509.897,29 3.509.897,29 
Αφορολόγητο Αποθεματικό 15.195.988,92 15.210.471,92 15.195.988,92 15.210.471,92 
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα 
της φορολογίας έσοδα 698.592,20 698.592,20 698.592,20 698.592,20 

Αποθεματικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 331.573,97 331.573,97 331.573,97 331.573,97 

Έκτακτα αποθεματικά 13.139.248,76 13.124.765,76 13.139.248,76 13.124.765,76 
Λοιπά αποθεματικά 1.931.363,95 1.931.363,95 1.931.363,95 1.931.363,95 
Σύνολα 34.806.665,09 34.806.665,09 34.806.665,09 34.806.665,09 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν σωρευμένα κέρδη για τα οποία παρέχεται 
απαλλαγή από την φορολογία ή φορολόγηση με μικρότερο συντελεστή φόρου, 
εφόσον δεν διανέμονται. Σε περίπτωση διανομής τους οφείλεται φόρος εισοδήματος 
με τον ισχύοντα κατά το χρόνο της διανομής φορολογικό συντελεστή. Η διανομή 
αυτών θα γίνει όταν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
Τα υπόλοιπα αποθεματικά αφορούν σωρευμένα κέρδη φορολογημένα. Η διανομή 
των αποθεματικών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
5.15   Τραπεζικά δάνεια 

5.15.1  Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 

  Ο  Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Μακροπρόθεσμα 65.294.200,66 71.282.542,62 65.294.200,66 71.282.542,62 
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Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των μακροπροθέσμων δανείων ανήλθε για τη χρήση 
2009 στο 6,85% έναντι  8,37% που ήταν το 2008. 

5.15.2   Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια  

  Ο  Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπρόθεσμου δανείου 5.988.341,96 5.191.897,97 5.988.341,96 5.191.897,97 

Βραχυπρόθεσμα 40.629.435,96 33.515.418,35 40.629.435,96 33.515.418,35 

Σύνολο 46.617.777,92 38.507.316,32 46.617.777,92 38.507.316,32 

Τα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου ήταν: ετήσιο κυμαινόμενο ΕΚΤ +2 και βασικό 
επιτόκιο χορηγήσεων  +1 . 
Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια είναι ανακυκλούμενα, τριμηνιαίας και 
εξαμηνιαίας διάρκειας και ανανεώνονται στη λήξη του τριμήνου ή εξαμήνου 
ανάλογα. Συνεπώς εξοφλούνται μόνο οι τόκοι. 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες επί των ακινήτων συνολικής 
αξίας 10.236.000,00 ευρώ και με ενέχυρο επί των μετοχών της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
Α.Ε. κυριότητας της εταιρείας μας. 
 

5.16  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

 Η συνολική μεταβολή στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έχει ως εξής: 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Υπόλοιπο έναρξης 15.139.185,04 14.608.935,72 15.139.185,04 14.608.935,72 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων -2.350.904,93 530.249,32 -2.350.904,93 530.249,32 

Υπόλοιπο λήξης 12.788.280,11 15.139.185,04 12.788.280,11 15.139.185,04 

 
Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην 
ίδια φορολογική αρχή έχει ως εξής: 
 

5.16.1 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

  Διαφορές στα 
ενσώματα πάγια 

Διαφορές στις 
συμβάσεις έργων Σύνολο 

Υπόλοιπο 31.12.2007 22.117.361,28 3.793.897,99 25.911.259,27 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων -4.041.370,46 5.663.788,42 1.622.417,96 

Υπόλοιπο 31.12.2008 18.075.990,82 9.457.686,41 27.533.677,23 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων -1.110.395,95 -1.075.962,41 -2.186.358,36 

Υπόλοιπο 31.12.2009 16.965.594,87 8.381.724,00 25.347.318,87 

60 
   



ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
η ηΧρήσης 1  Ιανουαρίου έως 31  Δεκεμβρίου 2009 

 
 

5.16.2    Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις 

Προβλέψεις για 
αποζημιώσεις σε 
εργαζομένους 

Δάνεια & 
leaseback 

Έξοδα εγκ/σης 
& λοιπά 

περιουσιακά 
στοιχεία 

Αναγνώριση 
φορολογικής 

ζημιάς 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 31.12.2007 221.676,50 5.778.429,59 274.327,79 5.027.889,67 11.302.323,55
Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 19.252,50 -554.420,33 -600.553,34 2.227.889,81 1.092.168,64

Υπόλοιπο 31.12.2008 240.929,00 5.224.009,26 -326.225,55 7.255.779,48 12.394.492,19
Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων -90.004,60 -522.536,26 -1.352.273,52 2.129.360,95 164.546,57

Υπόλοιπο 31.12.2009 150.924,40 4.701.473,00 -1.678.499,07 9.385.140,43 12.559.038,76

 
 
5.17   Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 

Αφορούν υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση και 
προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι : 

 31.12.2009 31.12.2008 
Επιτόκιο προεξόφλησης (%) 5,00% 5,70% 
Αύξηση αποδοχών 3,00% 3,50% 
Πληθωρισμός 2,50% 2,50% 
 
 
 

  

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2008 895.251,00 895.251,00 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01-31.12.2008 1.192.280,00 1.192.280,00 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.2008 -874.341,00 -874.341,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2009 1.213.190,00 1.213.190,00 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01-31.12.2009 3.011.316,00 3.011.316,00 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.2009 -3.461.339,00 -3.461.339,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2009 763.167,00 763.167,00 
  

5.18 Λοιπές προβλέψεις 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Προβλέψεις για φορολογικό 
έλεγχο ανέλεγκτων 
χρήσεων  

180.000,00 1.100.000,00 180.000,00 1.100.000,00 

 

5.19  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Ληφθείσες προκαταβολές έναντι 
ανεκτέλεστων έργων 3.420.702,09 7.785.865,31 3.420.702,09 7.785.865,31 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 17.736.855,51 19.090.876,78 17.736.855,51 19.090.876,78 
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Έσοδα επομένων χρήσεων 7.436.138,18 8.850.743,25 7.436.138,18 8.850.743,25 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 4.736.563,20 4.736.563,20 4.736.563,20 4.736.563,20 
Λοιπά έντοκα δάνεια 1.913.055,97 2.019.068,54 1.913.055,97 2.019.068,54 
Εγγυήσεις 753.215,79 946.245,86 753.215,79 946.245,86 
Υποχρεώσεις σε θυγατρικές 0,00 0,00 7.736,98 11.592,35 
Υποχρεώσεις σε συγγενείς 8.717,49 20.624,35 8.717,49 20.624,35 
Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες 1.715.157,79 2.323.928,79 1.730.157,79 2.177.311,99 
Προμηθευτές πληρωτέοι άνω των 
12 μηνών 27.989.077,56 28.939.901,89 27.989.077,56 28.939.901,89 

Λοιπές υποχρεώσεις 263.963,01 79.536,88 263.963,01 79.536,88 
Σύνολο 65.973.446,59 74.793.354,85 65.996.183,57 74.658.330,40 

 

Οι υπάρχουσες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι πληρωτέες όπως κατωτέρω: 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Μέσα σε ένα έτος 8.882.578,17 6.615.794,22 8.882.578,17 6.615.794,22

Από 1 έως 5 έτη 10.191.268,80 15.169.405,74 10.191.268,80 15.169.405,74

Μετά τα 5 έτη 0,00 177.623,93 0,00 177.623,93

 Σύνολο 19.073.846,97 21.962.823,89 19.073.846,97 21.962.823,89

Χρεώσεις μελλοντικού 
χρηματοοικονομικού κόστους -1.336.991,46 -2.871.947,11 -1.336.991,46 -2.871.947,11

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων 17.736.855,51 19.090.876,78 17.736.855,51 19.090.876,78

 

Λοιπά έντοκα δάνεια  

Αφορούν δάνεια με επιτόκιο των εντόκων γραμματίων τρίμηνης  διάρκειας πλέον 
0,05% που λήγουν το 2012. 
 
5.20   Προμηθευτές  
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Προμηθευτές 19.513.965,29 30.297.852,44 19.493.898,28 30.276.895,69 

 
 
5.21   Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  

  31.12.2009 31.12.2008  31.12.2008 
Υποχρεώσεις από φόρους (πλην 
εισοδήματος) 15.853.358,26 16.317.571,24 15.853.358,26 16.317.571,24 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά 
ταμεία 2.528.656,55 5.892.766,59 2.528.656,55 5.892.766,59 

Δεδουλευμένα έξοδα 1.408.832,13 1.243.575,89 1.408.832,13 1.243.575,89 

Επιταγές πληρωτέες 46.305.798,63 47.289.464,51 46.305.798,63 47.289.464,51 

Λοιπές υποχρεώσεις –πιστωτές 2.341.730,21 1.600.292,24 2.298.095,15 1.565.540,18 

Μερίσματα πληρωτέα 218.640,36 232.429,61 218.640,36 232.429,61 
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Σύνολο 68.657.016,14 72.576.100,08 68.613.381,08 72.541.348,02 

 

5.22   Ληκτότητα των υποχρεώσεων 

Η ληκτότητα των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων σε 
προμηθευτές, των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και των δανείων, της 
31.12.2009, έχει  ως εξής : 

  Όμιλος Εταιρεία 

Από 0 έως 6 μήνες 102.258.558,00 102.217.592,91

Από 6 έως 12 μήνες 30.798.167,06 30.798.167,06

Από 1 έως 5 έτη 133.401.472,01 133.401.472,01

> από 5 έτη 25.324.955,17 25.324.955,17

Σύνολο 291.783.152,24 291.742.187,15
 
5.23 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2009 

Στις υποχρεώσεις που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα (5.25) στις πληρωτέες 
από 0 έως 6 μήνες, εμπεριέχονται ληξιπρόθεσμες κατά την 31.12.2009 
υποχρεώσεις ποσού 26.320.417,23 ευρώ, οι οποίες αφορούν : 

Επιταγές πληρωτέες 18.480.376,26 

Ασφαλιστικούς οργανισμούς 897.171,61

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.155.719,15

Υποχρεώσεις σε εργαζόμενους 980.767,43

Υποχρεώσεις από Leasing 3.806.382,78

Σύνολο 26.320.417,23 
 
5.24   Κύκλος εργασιών 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Έσοδα από εκτέλεση τεχνικών έργων 112.809.825,34 249.750.972,80 112.809.825,34 249.750.972,80 

Λοιπές πωλήσεις 988.467,73 704.630,20 988.467,73 704.630,20 

  113.298.293,07 250.455.603,00 113.298.293,07 250.455.603,00 

 
5.25  Συμβάσεις κατασκευής έργων 

Συμβάσεις κατασκευής έργων σε εξέλιξη την ημερομηνία του Ισολογισμού 

  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

Από την έναρξη των έργων μέχρι την : 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Συνολικά έσοδα έργων 1.034.592.242,63 925.229.338,29 1.034.592.242,63 925.229.338,29 

Πραγματοποιηθέν κόστος έργων 925.064.394,93 819.146.345,89 925.064.394,93 819.146.345,89 

Συνολικά αποτελέσματα 109.527.847,70 106.082.992,40 109.527.847,70 106.082.992,40 

          

Συνολικές τιμολογήσεις 969.716.025,01 860.061.520,11 969.716.025,01 860.061.520,11 
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Απαιτήσεις για εκτελεσθέν έργο 64.876.217,62 65.167.818,18 64.876.217,62 65.167.818,18 

Σύνολο 1.034.592.242,63 925.229.338,29 1.034.592.242,63 925.229.338,29 

     

Ανεκτέλεστο έργων (έσοδο)  57.404.688,11 109.821.069,38 57.404.688,11 109.821.069,38 

Ληφθείσες προκαταβολές έναντι 
ανεκτέλεστων έργων 3.420.702,09 7.785.865,31 3.420.702,09 7.785.865,31 

5.26 Άλλα έσοδα  
   
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00  1.418.745,59  0,00   1.418.745,59  
Ενοίκια 1.520.011,91  1.480.486,65  1.520.011,91   1.480.486,65  
Κέρδη από πώληση παγίων 0,00  25.547,14  0,00   25.547,14  
Τόκοι υπερημερίας επιδικασθέντες 2.742.621,48  0,00  2.742.621,48   0,00  
Κέρδη από  αποτίμηση επενδύσεων 
σε ακίνητα 769.554,52  0,00  769.554,52   0,00  

Λοιπά έσοδα 85.584,39  55.272,00  85.584,39   55.272,00  
Σύνολο 5.117.772,30 2.980.051,38 5.117.772,30 2.980.051,38 
 
 
 
5.27  Έξοδα   
 
 
5.27.1 Κόστος Πωλήσεων 
 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Παροχές σε εργαζομένους 43.381.684,09 68.060.368,43  43.381.684,09 68.060.368,43  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 19.574.877,26 45.557.862,84  19.574.877,26 45.557.862,84  
Παροχές τρίτων 3.523.999,71 4.588.256,49  3.523.999,71 4.588.256,49  
Φόροι-τέλη 1.209.878,54 1.767.149,24  1.209.878,54 1.767.149,24  
Διάφορα έξοδα 2.082.772,82 3.021.719,39  2.082.772,82 3.021.719,39  
Χρηματοοικονομικό κόστος 3.289.946,87 4.072.168,10  3.289.946,87 4.072.168,10  
Αποσβέσεις  7.590.404,72 7.453.579,24  7.590.404,72 7.453.579,24  
Αναλώσεις αποθεμάτων 25.845.284,04 94.561.901,97  25.845.284,04 94.561.901,97  
Σύνολο 106.498.848,05 229.083.005,70 106.498.848,05 229.083.005,70 
 
 
 
5.27.2   Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Παροχές σε εργαζομένους 1.841.202,71  1.618.920,09  1.841.202,71   1.618.920,09  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 984.825,90  1.014.810,20  982.755,90   1.012.774,20  
Παροχές τρίτων 144.174,55  147.222,04  144.174,55   147.222,04  
Φόροι-τέλη 333.207,88  272.698,43  332.033,16   272.593,55  
Διάφορα έξοδα 293.861,39  429.933,75  286.892,57   423.535,91  
Κόστος μισθώσεων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 278.025,24  433.329,27  278.025,24   433.329,27  

Αποσβέσεις  1.319.060,29  1.166.006,27  1.319.060,29   1.166.006,27  
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Προβλέψεις αποζημείωσης 
προσωπικού 184.465,84  402.033,44  184.465,84   402.033,44  

Αναλώσεις αποθεμάτων 4.018,10  2.345,32  4.018,10   2.345,32  
Σύνολο 5.382.841,90 5.487.298,81 5.372.628,36 5.478.760,09 
 
 
 
 
5.27.3   Άλλα Έξοδα   
  Ο Όμιλος Η Εταιρία  

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Συναλλαγματικές διαφορές 2.204.264,81  0,00  2.204.264,81   0,00  
Κόστος εσόδων από επενδύσεις σε 
ακίνητα 806.390,81  1.056.942,44  806.390,81   1.056.942,44  

Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης 
απαιτήσεων 661.681,20  1.780.326,82  661.681,20   1.780.326,82  

Προβλέψεις απομείωσης  απαιτήσεων 23.257.703,41  0,00  23.257.703,41   0,00  

Ζημίες από πώληση παγίων 180.054,96  39.713,59  180.054,96   39.713,59  
Πρόστιμα & προσαυξήσεις 3.456.838,30  2.751.686,42  3.456.838,30   2.751.686,42  
Λοιπά έξοδα 147.832,57  619.781,59  145.000,57   619.781,59  
Σύνολο 30.714.766,06 6.248.450,86 30.711.934,06 6.248.450,86 
 
 
 
5.27.4  Χρηματοοικονομικό κόστος  

 Ο  Όμιλος Η  Εταιρία 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων 9.313.193,36  11.593.475,08  9.312.817,16   11.593.468,08  
Προβλέψεις ζημιών από 
συμμετοχές 7.119,36 372,96 7.119,36 372,96 

Πιστωτικοί τόκοι -54.989,57  -256.038,11  -54.989,57   -256.038,11  
Έσοδα συμμετοχών -1.157.740,20 -1.153.296,30 -1.157.740,20 -1.153.296,30 
Έσοδα χρεογράφων -122.001,85  -199.867,10  -122.001,85   -199.867,10  
Αποτέλεσμα από αποτίμηση 
χρεογράφων -991.337,28  6.439.068,13  -991.337,28   6.439.068,13  

Σύνολο 6.994.243,82 16.423.714,66 6.993.867,62 16.423.707,66 
 
 
 
 
5.28  Φόρος εισοδήματος 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Τρέχων φόρος χρήσης 130.744,54 172.842,83 130.744,54 172.189,83 

Προβλέψεις για φορολογικό 
έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων -101.374,51 1.100.000,00 -101.374,51 1.100.000,00 

Αναβαλλόμενος φόρος  -2.350.904.93 530.249,32 -2.350.904.93 530.249,32 

Σύνολο -2.321.534,90 1.803.092,15 -2.321.534,90 1.802.439,15 
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Ο φόρος επί των κερδών της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό φόρο ο οποίος θα 
προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή. Η διαφορά 
έχει ως εξής : 

 

 

 

  Ο Όμιλος Η  Εταιρία 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Κέρδη προ φόρων  -31.412.578,11 -3.712.105,27 -32.761.776,48 -4.814.470,04 

Ισχύων φορολογικός συντελεστής  25% 25% 25% 25% 

Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές  -7.853.144,53 -928.026,32 -8.190.444,12 -1.203.617,51 

Φόρος εισοδημάτων που δεν υπόκεινται 
σε φόρο  -808.767,12 -797.351,52 -808.767,12 -522.413,33 

Φόρος δαπανών που δεν 
αναγνωρίζονται φορολογικά  1.241.357,29 2.752.826,47 1.578.656,89 2.752.826,47 

Προβλέψεις για φορολογικό έλεγχο 
ανέλεγκτων χρήσεων -101.374,51 1.100.000,00 -101.374,51 1.100.000,00 

Φόρος εισοδημάτων που 
φορολογούνται τεκμαρτά 166.151,13 743.322,99 166.151,13 743.322,99 

Μη αναγνώριση φορολογικής ζημιάς 179.621,62 1.000.000,00 179.621,62 1.000.000,00 

Φόρος τεκμαρτών 3.565,59 -68.202,87 3.565,59 -68.202,87 
Φόρος προβλέψεων που δε 
φορολογήθηκαν 5.814.425,85 0,00 5.814.425,85 0,00 

Διαφορά συντελεστών -516.603,84 -2.171.666,42 -1.094.114,76 -2.171.666,42 

Φόρος κοινοπραξιών 130.744,54 172.189,83 130.744,54 172.189,83 

 Σύνολο -2.321.534,90 1.803.092,15 -2.321.534,90 1.802.439,15 

 
 
5.29 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Εταιρεία   Ανέλεγκτες  χρήσεις 
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ  2008 - 2009 
ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ  2007-2009 
KLORIANA  INVESTMENTS LTD  - 
CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD  - 
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι. ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  2007-2009 
ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ  2007-2009 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ   Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ - Κ.  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ  2003-2009 
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ  2007-2009 
ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ  2007-2009 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ  2005-2009 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ  2005-2009 
ATT-E CONSTRUST SRL(ΠΡΩΗΝ S.C. KMS ECONOMIC CONSULT SRL)  2002-2009 
ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ  2000-2009 
ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ  2000-2009 
ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ-ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ  2000-2009 
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 "ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι. ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ- ΣΠ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΕ  2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ   2007-2009 
Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ)    2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ   2004-2009 
Κ/Ξ Α.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ   2000-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ    2000-2009 
Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ"   2008 -2009 
Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS SA.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ . 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ   2007-2009 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -
ΑΒΑΞ ΑΤΕ  2003-2009 

Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ    2003-2009 
Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ   2007-2009 
Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ   2007-2009 
Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ – ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ)    2007-2009 
Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)   2003-2009 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ"   2007-2009 
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ    2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ - Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  2000-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ    2007-2009 
Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ  2007-2009 
Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ    2007-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ   2007-2009 
Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΚΡΙΚΑΣ-
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ   2007-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ)   2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'   2007-2009 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΕΚΤΕΛ.)  2007-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ   (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)   2007-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)    2000-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ    2007-2009 
Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ  Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ    2007-2009 

Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΕ    2007-2009 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ    2007-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ    2007-2009 
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ    2007-2009 
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  ΑΤΕ    2007-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ  2007-2009 

Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 
(ΤΜ.2)   2007-2009 

Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 
(ΤΜ3)  2007-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA  (ΑΝΑΔ.)  2007-2009 

«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ.4    2007-2009 

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ    2002-2009 
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Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ    2003-2009 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"    2007-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ    2007-2009 
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3    2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ  2007-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ABΑΞ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ   2000-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2)  2007-2009 
Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ    2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕD.ZUBLIN ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ   2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ   2000-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ   2007-2009 

Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)   2000-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ    2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ   2007-2009 

Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ 
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ   2007-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ  2007-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)   2007-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ (ΑΝΑΔ)   2003-2009 
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-C. BARESEL A.G. -ATEMKE ATE   2002-2009 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ)    2000-2009 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ    2003-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    2000-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΤΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ   2007-2009 
Κ/Ξ  ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   2000-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ    2007-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  2000-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ    2000-2009 
   
Κ/Ξ ROBINSON CLUB    2000-2009 
Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   2000-2009 
Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ   2000-2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ    2000-2009 
Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ  ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ  ΕΜ.   2000-2009 
Κ/Ξ  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ  ΑΕ    2000-2009 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ. 
ΤΡΑΥΛΟΥ   2002-2009 

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ    2006 -2009 
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, INTRAKAT- ATTIKAT ATE   2009 
Κ/ΞΙΑ  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- Ι & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ 
Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  2007-2009 

Κατά την τρέχουσα χρήση 2009, ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος 
των χρήσεων 2002-2007, της εταιρείας ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, καθώς και της εταιρείας 
ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ η οποία είχε ήδη συγχωνευθεί δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία 
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ μέσα στην περίοδο των ελεγχομένων φορολογικά χρήσεων. 
 
Τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου έχουν αναλυτικά ως εξής : 
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α) Για φόρο εισοδήματος προέκυψε συνολική επιβάρυνση, ποσού 818.625,49 ευρώ, 
η οποία δεν βάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου επειδή είχε ήδη 
σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη από την προηγούμενη χρήση.  
Η επιβάρυνση αυτή αναλυτικά προέκυψε: 
  - Για τη συγχωνευθείσα εταιρεία ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ επιβάρυνση ποσού ευρώ 
966.622,61 (φόρος εισοδήματος ευρώ 391.693,00 και προσαυξήσεις ευρώ 
574.929,61). 
  - Για την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ επιστροφή φόρου ποσού ευρώ 147.997,12 
(επιστρεπτέος φόρος εισοδήματος ευρώ -432.252,52 και επιβάρυνση με 
προσαυξήσεις ευρώ 284.255,40). Το ποσό αυτό προήλθε από φορολογική 
επιβάρυνση με φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 614.844,75 για τις 
χρήσεις 2002-2006 και επιστρεπτέο φόρο εισοδήματος ποσού 762.841,87 για τη 
χρήση 2007, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.  
 
β) Για χαρτόσημο προέκυψε επιβάρυνση της απορροφηθείσας εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ 
ΑΤΕ, ποσού ευρώ 599.709,53 επί απαιτήσεων της εταιρείας από Κοινοπραξία στην 
οποία συμμετείχε κατά 100%. Έναντι του ποσού αυτού, κατεβλήθη το 10% ποσού 
59.971,00 και η εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια. Με το ποσό αυτό 
η εταιρεία δεν έχει βαρύνει τα αποτελέσματά της γιατί αναμένει ότι θα δικαιωθεί. 

Μέχρι σήμερα, 57 εταιρείες και κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, 
έχουν αποδεχθεί τα σημειώματα περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 
2000-2006. 

 5.30 Κέρδη κατά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον 
σταθμισμένο μέσο αριθμό μετοχών στη διάρκεια της χρήσεως 
  Ο  ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Καθαρά κέρδη περιόδου -29.091.043,21 -5.515.197,42 -30.440.241,58 -6.616.909,19 

Κατανέμονται σε :         

Μετόχους Εταιρίας -29.089.449,64 -5.513.945,40 -30.440.241,58 -6.616.909,19 

Δικαιώματα μειοψηφίας -1.539,37 -1.252,02     
Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών 81.644.555 81.644.555 81.644.555 81.644.555 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή -0,3563 -0,0675 -0,3728 -0,0810 

5.31 Δεσμεύσεις 

α) Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε 57,4 εκ. 
ευρώ περίπου. 

β) Οι χορηγηθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής 
εκτέλεσης έργων, προκαταβολών, καλής πληρωμής, αντικατάστασης δεκάτων  
ανέρχονταν κατά την 31.12.2009 στο ποσό των ευρώ 154.602.102,57 . 

5.32  Λοιπές Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται:  

α) Επίδικες απαιτήσεις – ποσού 18.931.749,65 Ευρώ κατά του Ελληνικού Δημοσίου 
για εκτελεσμένο κόστος κατασκευής σε δημόσιο έργο τμήματος Εθνικής Οδού της 
ΠΑΘΕ, πλέον τόκων και αποζημιώσεων. Για την απαίτηση αυτή έχει εκδοθεί η 
υπ’αριθμ. 1836/1998 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει 
καταστεί αμετάκλητη με την υπ αριθμ. 2369/08 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την 
οποία η εταιρεία έχει δικαιωθεί.  
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Η απαίτηση αυτή εκτιμάται εισπράξιμη και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη 
απομείωσης αυτής.   

β) Επίδικη απαίτηση ποσού Ευρώ 7.571.188,09 προήλθε από αξίωση της εταιρείας, 
από τη συμμετοχή της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ, για 
καταβληθέντες τόκους τραπεζικών δανείων για την εκτέλεση ανατεθέντος έργου 
που ακύρως ανακλήθηκε. Για την υπόθεση αυτή έχει εκδοθεί η υπ αριθμ 1409/2009 
τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η 
εταιρεία έχει δικαιωθεί για την εν λόγω αξίωσή της. 

Η απαίτηση αυτή εκτιμάται εισπράξιμη και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη 
απομείωσης αυτής.   

γ) Επίδικη απαίτηση του υποκαταστήματος εξωτερικού Κουβέϊτ ποσού 2.868.852,46 
KWD (€ 6.902.784,50). 

Για την απαίτηση αυτή, με βάση πρόσφατη ενημέρωση η διοίκηση της εταιρείας 
προέβη σε επανεκτίμηση της εισπραξιμότητάς της και επειδή εκτίμησε ότι υπάρχει 
πιθανότητα μη είσπραξής της αποφάσισε να προβεί στο σχηματισμό πρόβλεψης 
απομείωσης αυτής. Η πρόβλεψη αυτή βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσεως 2009.  

Επίσης στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» 
περιλαμβάνονται διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 1999-2001 ύψους 
4.736.563,20 Ευρώ με τις οποίες έχουν μειωθεί τα ίδια κεφάλαια.  Οι σχετικές 
διαφορές έχουν αχθεί σε δικαστική κρίση.  

Πέραν των ανωτέρω, για το ποσό χαρτοσήμου ύψους 600 χιλ. ευρώ που 
καταλόγισε ο φορολογικός έλεγχος της απορροφηθείσας εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ, επί 
απαιτήσεων της εταιρείας από Κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε κατά 100%, η 
εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια. Για το ποσό αυτό η εταιρεία δεν 
έχει σχηματίσει ανάλογη πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της γιατί 
αναμένει ότι θα δικαιωθεί. 

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που να επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της 
εταιρείας. 

 

5.33  Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη  
  O Όμιλος                   H    Εταιρία 
  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Πωλήσεις  αγαθών και υπηρεσιών 
προς συγγενείς 69.021,17 69.932,42 69.021,17 69.932,42 

Πωλήσεις  αγαθών και υπηρεσιών 
προς κοινοπραξίες 133.002,09 80.968,30 133.002,09 80.968,30 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από 
κοινοπραξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτήσεις από θυγατρικές 0,00 0,00 69.691,31 68.404,91 

Απαιτήσεις από συγγενείς 90.051,05 743.484,46 90.051,05 743.484,46 

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 55.373.962,75 61.344.712,81 55.368.680,29 62.544.756,75 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0,00 0,00 7.736,98 11.592,35 

Υποχρεώσεις προς συγγενείς 8.717,49 20.624,35 8.717,49 20.624,35 

Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες 1.715.157,79 2.323.928,79 1.730.157,79 2.177.311,99 
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών της διοίκησης 712.661,38 750.093,08 712.661,38 750.093,08 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και  τα μέλη της διοίκησης 330.678,64 155.099,00 330.678,64 155.099,00 
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5.34  Ανακατατάξεις-συμπτύξεις λογαριασμών

Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2009, σημειώθηκαν οι παρακάτω 
ανακατατάξεις - συμπτύξεις λογαριασμών :  

 - Στην κατάσταση οικονομικής θέσης, οι «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» 
και οι «Λοιπές επενδύσεις» των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 
χρήσης, εμφανίζονται στο λογαριασμό «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες». 

 - Στην κατάσταση συνολικών εσόδων, τα αποτελέσματα των κοινοπραξιών που, 
στην προηγούμενη χρήση, περιλαμβάνονταν στο λογαριασμό «Χρηματοοικονομικό 
κόστος (καθαρό)», εμφανίσθηκαν ιδιαίτερα στο λογαριασμό «Μερίδιο κερδών ή 
ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». 

Οι ανωτέρω ανακατατάξεις και συμπτύξεις λογαριασμών δεν είχαν καμία επίπτωση 
στο σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, στα ίδια κεφάλαια 
και στα αποτελέσματα προ και μετά από φόρους.   

 

5.35 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την 31η 
Δεκεμβρίου 2009 ανερχόταν σε 502 άτομα, έναντι 1.468 την 31η Δεκεμβρίου 2008. 
 
5.36  Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού  

Η εταιρεία στα πλαίσια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, βρίσκεται στο 
στάδιο διαπραγματεύσεων για την πώληση της συμμετοχής της στην εταιρεία 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ποσοστού 9,88%. Από την πώληση αυτή, η οποία δεν θα 
επηρεάσει την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας, αναμένεται  η μείωση 
των υποχρεώσεων της. 

 
Αθήνα  29 Μαρτίου  2010 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΟΥΣΗΣ  
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΣΟΦΙΑ  ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 

 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΑ 
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