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II..  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  
 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕ 
«ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 
Προς την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2011 - 31/12/2011 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Συνηµµένα σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. της 

χρήσης 2011, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας 

Ο κύκλος των εργασιών της κλειόµενης χρήσεως ανήλθε σε € 1.303.534,51 σε σχέση µε € 2.140.901,40 το 

2010.  Η µείωση του κύκλου εργασιών αντανακλά τη σηµαντική µείωση των επενδυτικών προγραµµάτων των 

παραδοσιακών πελατών της εταιρίας αλλά και γενικότερα του συνόλου των επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα της 

οικονοµικής κρίσης. 

Εντός της χρήσης 2011, ανέλαβε και ολοκλήρωσε εννέα νέα έργα για λογαριασµό µεγάλων πελατών της 

όπως η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η EFG Eurobank, ο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κ.α. 

Επίσης η εταιρία  υπέβαλλε προσφορά για σηµαντική επένδυση της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, η οποία αφορούσε την 

πλήρη κατασκευή (µε το κλειδί στο χέρι) εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών στη 

Σόφια Βουλγαρίας, για λογαριασµό της θυγατρικής ΕΚΟ Bulgaria.  

Η προσφορά αυτή απασχόλησε το µεγαλύτερο µέρος του τεχνικού δυναµικού της Εταιρίας για διάστηµα 

µεγαλύτερο του τριµήνου, και ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, φτάνοντας σε φάση προχωρηµένων 

διαπραγµατεύσεων µε τον πελάτη . Η προσφορά αυτή απετέλεσε για την εταιρία µια σηµαντική εµπειρία και 

ευκαιρία, για να γνωρίσει πολύ καλά την κατασκευαστική αγορά και νοµοθεσία σε έργο εκτός των συνόρων.  

Αναλυτικά: 

Για λογαριασµό της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ολοκλήρωσε την ανακαίνιση καταστήµατος στην Ορεστιάδα 

που ήταν σε εξέλιξη στις 31/12/2010, ενώ ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανακαίνιση των καταστηµάτων της σε 

ΝΑΥΠΛΙΟ, ΜΑΡΟΥΣΙ , ΚΑΣΤΟΡΙΑ,  και Ν.ΙΩΝΙΑ. 

Για λογαριασµό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανακαίνιση καταστήµατος στην 

ΠΑΤΡΑ. 

Για λογαριασµό της ΕFG Eurobank  ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανακαίνιση καταστήµατος στην ΟΘΩΝΟΣ 

(Σύνταγµα). 

Ακόµη ξεκίνησε νέα σηµαντική συνεργασία µε την  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ για την διαµόρφωση χώρου του 

καταστήµατος (υπεραγορά τροφίµων) στο Κορωπί, έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στις 31/12/2011. 

Παραµένει επίσης σε εκκρεµότητα η κατασκευή  του καταστήµατος (υπεραγοράς τροφίµων) στη Σπάρτη, για 

λογαριασµό του Οµίλου CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, για την έναρξη εργασιών του οποίου, µετά και την  
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ολοκλήρωση των διαδικασιών της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, αναµένεται απόφαση του πελάτη για την 

επανεκκίνηση του έργου. 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων των έργων αυτών την 31.12.2011 ήταν € 770 χιλ. περίπου.  

2. Ακίνητα της εταιρίας 

Η εταιρία δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. 

3. Κατεχόµενα από την εταιρία χρεόγραφα 

∆εν υπάρχουν. 

4. Ανάλυση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Οι µικτές ζηµιές της εταιρίας ανήλθαν σε € 152.163,96 σε σχέση µε τα µεικτά κέρδη € 314.286,49 το 2010. 

Το αποτέλεσµα αυτό αντανακλά τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια 

κατασκευαστική αγορά. 

Σε λειτουργικό επίπεδο (EBITDA) η εταιρία παρουσίασε ζηµιές της τάξεως των € 393.213,61 σε σχέση µε 

κέρδη € 26.256,25 το 2010. 

Το καθαρό προ φόρων αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµιά € 405.651,58 σε σχέση µε κέρδος € 

7.247,91 το 2010, ενώ το µετά φόρων αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµία € 330.142,23 σε σχέση µε 

κέρδος € 94.318,97 το 2010. 

5. ∆άνεια και ∆ιαθέσιµα 

Την 31.12.2011 ο τραπεζικός δανεισµός της εταιρίας ανήλθε σε € 263.311,30 ενώ την 31.12.2010 δεν υπήρχε 

τραπεζικός δανεισµός. 

Τα διαθέσιµα της εταιρίας ανήλθαν την 31.12.2011 σε € 121.446,58 έναντι € 411.502,71 το 2010. 

6. Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 

Οι τόκοι δανείων και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε € 6.839,70 έναντι € 12.248,03 το 2010. 

7. Προοπτικές 

Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ έχοντας αναπτύξει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό πελατολόγιο θα συνεχίσει και το 2012 να διεκδικεί 

έργα για λογαριασµό µεγάλων και αξιόπιστων πελατών. 

Ήδη έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες για περιορισµό του κόστους λειτουργίας. 

8. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 

α) Πιστωτικός Κίνδυνος 
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Η εταιρία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Επειδή λόγω της φύσης των εργασιών της 

εταιρίας δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί µεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρία δίδει ιδιαίτερα 

µεγάλη σηµασία στην πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της και συναλλάσσεται µόνο µε µέρη που 

ικανοποιούν υψηλά κριτήρια. 

β) Κίνδυνος Ταµειακών Ροών 

Η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από τις µεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR) όσον αφορά 

στον τραπεζικό δανεισµό. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και 

αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν κρίνονται σηµαντικοί.  

9. Λοιπά Σηµαντικά Γεγονότα 

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από την λήξη της 

χρήσης µέχρι τον χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής µας, που να επηρεάζουν την υπό παρουσίαση 

εταιρική χρήση. 

 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές ζηµίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής µας ή άλλες που αναµένονται να 

προκύψουν στο µέλλον από ενδεχόµενα γεγονότα. 

 

Κηφισιά, 14 Μαρτίου 2012 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ι. Αληγιζάκης  
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IIII..  ΈΈκκθθεεσσηη  εελλέέγγχχοουυ  ααννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ    ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους µετόχους της εταιρίας «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε 

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, 

ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 

της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

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

της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

 

Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 
 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 
 
 
 

 Η Ορκωτός Ελέγκτρια Λογίστρια 
 
 
 
 
 
 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές  α.ε.ο.ε 
Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 
 
 
 
 
 
 

 Σοφία Ι. Μανέ 
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 3155 
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IIIIII..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ΕΕσσόόδδωωνν  11//11--3311//1122  

 
 

 

Σηµ

1/1/2011-
31/12/2011

1/1/2010-
31/12/2010

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 6.1 1.303.534,51 2.140.901,40
Κόστος πωλήσεων 6.2 -1.455.698,47 -1.826.614,91
Μικτά Κέρδη -152.163,96 314.286,49
Άλλα έσοδα 6.3 0,01 380,99
Έξοδα ∆ιοικήσεως 6.4 -108.271,26 -109.383,20
Έξοδα ∆ιαθέσεως 6.5 -138.373,19 -185.688,84
Άλλα έξοδα 6.6 -3,48 -99,50
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -393.213,61 26.256,25
Αποσβέσεις -5.598,27 -6.760,31
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων -398.811,88 19.495,94
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 6.7 -6.839,70 -12.248,03
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -405.651,58 7.247,91
Φόρος Εισοδήµατος 6.8 75.509,35 -101.566,88

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες -330.142,23 -94.318,97

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0,00 0,00

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες (Α) -330.142,23 -94.318,97

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -330.142,23 -94.318,97

Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους 6.9 -165,0711 -47,1595  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 13 έως 33  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων   
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IIVV..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς  ττηηςς  3311ηηςς  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  

 
 

Σηµ 31/12/2011 31/12/2010
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια 5.1 12.373,17 6.961,09
Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία 5.2 2.071,23 3.445,24
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επ ιχειρήσεις 5.3 41,00 41,00
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.4 82.963,55 5.316,70
Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 5.5 7.595,02 8.949,24

105.043,97 24.713,27

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 5.6 227.766,59 297.286,66
Λοιπές απαιτήσεις 5.7 316.332,43 143.141,88
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.8 121.446,58 411.502,71

665.545,60 851.931,25
Σύνολο Ενεργητικού 770.589,57 876.644,52

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.9 60.000,00 60.000,00
Λοιπά αποθεµατικά 5.10 20.000,00 20.000,00
Αποτελέσµατα εις νέον 8.720,07 338.862,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 88.720,07 418.862,30

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 5.12 28.358,77 28.358,77

28.358,77 28.358,77
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.11 263.311,30 0,00
Προµηθευτές 5.13 220.904,41 246.756,66
Λοιπές υποχρεώσεις 5.14 169.295,02 173.128,99
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 5.15 0,00 9.537,80

653.510,73 429.423,45
Σύνολο Υποχρεώσεων 681.869,50 457.782,22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 770.589,57 876.644,52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 13 έως 33  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων   
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VV..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  
 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
01/01/2010 60.000,00 20.000,00 433.181,27 513.181,27
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -94.318,97 -94.318,97

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περίοδου 
31/12/2010 60.000,00 20.000,00 338.862,30 418.862,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
01/01/2011 60.000,00 20.000,00 338.862,30 418.862,30
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -330.142,23 -330.142,23

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περίοδου 
31/12/2011 60.000,00 20.000,00 8.720,07 88.720,07  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 13 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων   
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VVII..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν  

 
 

  
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Κέρδη / (Ζηµιές ) προ φόρων -405.651,58 7.247,91
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 5.598,27 6.760,31
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -151,60 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31.012,36 30.400,01
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -102.316,26 595.740,44
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -29.240,93 -385.102,54
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -28.146,35 -29.954,72

Καταβεβληµένοι φόροι -11.675,30 -159.530,35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -540.571,39 65.561,06

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -9.636,34 -4.720,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0,00 2.351,41
Τόκοι εισπραχθέντες 151,60 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -9.484,74 -2.368,59

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -820.000,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 260.000,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 260.000,00 -820.000,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) -290.056,13 -756.807,53

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 411.502,71 1.168.310,24
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 121.446,58 411.502,71  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 13 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων   
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VVIIII..  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  TTΗΗΣΣ  3311ΗΗΣΣ  ∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001111  
 

1. Γενικές πληροφορίες  

 
Η ανώνυµη εταιρεία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συστήθηκε την 20.12.2000 και 

δραστηριοποιείται στη µελέτη και κατασκευή οικιών, καταστηµάτων, κτιρίων, εργοστασίων και γενικά τεχνικών 

έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Η εταιρεία αρχικά κάλυπτε αποκλειστικά τις ανάγκες της ΕΛΙΝΟΙΛ (κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων 

υγρών καυσίµων, εγκαταστάσεων της κλπ.), όµως από το 2003 δραστηριοποιήθηκε στην ανάληψη τεχνικών 

έργων για λογαριασµό τρίτων. 

Mεταξύ των δύο εταιριών υφίσταται σύµβαση για την παροχή εκ µέρους της ΕΛΙΝΟΙΛ λογιστικής, 

µηχανογραφικής, και κάθε άλλης υπηρεσίας µέσω των οργανωµένων τµηµάτων της. 

Η έδρα της βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της µητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, στο ∆ήµο Κηφισιάς επί της οδού 

Πηγών 33, Τ.Κ. 145 64. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 14η 
Μαρτίου 2012. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την εταιρία κατά την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης  από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011, 

έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά 

έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, 

όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB, και έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, έχει γίνει µε τις ίδιες λογιστικές 

αρχές που εφαρµόστηκαν στη χρήση 2010, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρµογή των 

οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η Ιανουαρίου 2011, αναφορά των οποίων γίνεται 

παρακάτω. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern) στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης για την 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές 

χρήσεις που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά µε την 

επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

� Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις   

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2011: 

- ∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης 

Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις 

επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρίας και πιστωτή όπου ο πιστωτής 

αποδέχεται µετοχές της εταιρίας ή άλλα στοιχεία της καθαρής θέσης προκειµένου για τον µερικό ή ολικό 

διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της 

καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς η 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται 

αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

- ∆ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών 

(τροποποίηση) 

Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν ορισµένες εθελοντικές 

προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει 

αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή της. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

- Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων 

Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού σε 

ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της 

τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας 

εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρίας, για ένα καθορισµένο ποσό 

σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο 

οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

- Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο 

και οι εταιρίες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και 

µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι' αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό 
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στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει 

αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή της. Η αναθεώρηση αυτή δεν είχε επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

- Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων σε 7 υφιστάµενα πρότυπα 

και διερµηνείες µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Η 

υιοθέτηση αυτών δεν είχε σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

� Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο  

- ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 

ταξινόµηση και επιµέτρηση 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η Φάση 1 

του νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η  εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής επισκόπησης των 

δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού (Τροποποίηση) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011. Σκοπός της 

τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την 

κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 

τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων που µπορεί να παραµείνουν 

στην οντότητα η οποία έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των 

συναλλαγών µεταφοράς έχει πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. Η 

τροποποίηση αυτή συµµορφώνει σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων των ∆ΠΧΑ και των 

αµερικάνικων λογιστικών προτύπων. Η  εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Συµψηφισµός 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2013. Η τροποποίηση 

αυτή εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες 

πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη στην αξιολόγηση της επίδρασης κατά τον συµψηφισµό διακανονισµών 

στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Η  εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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- ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων 

(Τροποποίηση) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Η 

τροποποίηση αυτή αφορά στον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας επί των επενδυτικών 

ακινήτων που επιµετρούνται σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωµατώνει τη ∆ιερµηνεία 21 - «Φόροι 

Εισοδήµατος - Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων» στο ∆ΛΠ 12 

προκειµένου για µη αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο αναπροσαρµογής 

βάσει ∆ΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να συµπεριλάβει α) την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η 

βάση υπολογισµού του αναβαλλόµενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιµετρούνται 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο της εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, θα πρέπει να προσδιορισθεί ως η 

ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι η βάση υπολογισµού του 

αναβαλλοµένου φόρου επί των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρούνται 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο της αναπροσαρµογής βάσει του ∆ΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση 

της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά 

Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν") στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, κατά την αποαναγνώριση ή 

τον διακανονισµό) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το 

∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες 

ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική. Παραδείγµατα των περιοχών 

που απαιτούν σηµαντική κρίση περιλαµβάνουν αξιολόγηση του τεκµαρτού ελέγχου (de facto control), τα 

πιθανά δικαιώµατα ψήφου ή το εάν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων λειτουργεί ως κύριος ή αντιπρόσωπος. 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» που 

αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - Οικονοµικές 

Οντότητες Ειδικού Σκοπού». Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η  εταιρία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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- ∆ΠΧΑ 11 Κοινές ∆ιευθετήσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013. Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την αναλογική ενοποίηση των από κοινού ελεγχόµενων εταιριών. Σύµφωνα µε 

το ∆ΠΧΑ 11, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρίες, εφόσον έχουν ταξινοµηθεί ως «κοινοπραξίες» (ο όρος 

κοινοπραξία καθορίστηκε εκ νέου), πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

Επιπρόσθετα, περιουσιακά στοιχεία και λειτουργίες που ελέγχονται από κοινού αποτελούν «κοινές 

λειτουργίες» σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11 και ο λογιστικός χειρισµός αυτών των διευθετήσεων θα είναι γενικά 

σύµφωνος µε εκείνον που ακολουθείται σήµερα. Βάσει αυτού του χειρισµού, ο επενδυτής εξακολουθεί να 

αναγνωρίζει το ποσοστό που του αναλογεί επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και 

εξόδων. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες» και τη ∆ιερµηνεία 13 Από κοινού 

ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες - Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες εταιρίες 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013. Το ∆ΠΧΑ 12 συνδυάζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τη συµµετοχή µιας εταιρίας σε θυγατρικές 

εταιρίες, κοινές διευθετήσεις, επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και δοµηµένες εταιρίες σε ένα ενιαίο πρότυπο 

γνωστοποιήσεων. Ένα σύνολο νέων γνωστοποιήσεων απαιτείται επίσης όπως η γνωστοποίηση των κρίσεων 

που γίνονται προκειµένου για τον καθορισµό του ελέγχου επάνω σε µια άλλη εταιρία. Το ∆ΠΧΑ 12 

αντικαθιστά τις απαιτήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27, στο ∆ΛΠ 31 και το ∆ΛΠ 28. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η  εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013. Ο βασικότερος λόγος έκδοσης του ∆ΠΧΑ 13 είναι να µειώσει την περιπλοκότητα και να βελτιώσει τη 

συνέπεια στην εφαρµογή κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. ∆εν υπάρχει µεταβολή για το πότε µια 

οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση εύλογης αξίας αλλά, παρέχεται καθοδήγηση στον τρόπο επιµέτρησης της 

εύλογης αξίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται από τα ∆ΠΧΑ. Το ∆ΠΧΑ 13 

ενοποιεί και διευκρινίζει τις οδηγίες για επιµέτρηση εύλογης αξίας και επίσης ενισχύει τη σύγκλιση µε τα 

Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα που έχουν τροποποιηθεί από το Συµβούλιο Αµερικάνικων Λογιστικών 

Προτύπων. Το πρότυπο αυτό έχει µελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται προγενέστερη εφαρµογή του. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η  εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, το πρότυπο αυτό 
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τροποποιήθηκε για να περιλάβει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις 

σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν µια εταιρία ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις. Το ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» απαιτεί µια εταιρία που ετοιµάζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις να λογίζει τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα. Επιτρέπεται προγενέστερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει 

την τροποποίηση αυτή. Η  εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 28 Συµµετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 το πρότυπο αυτό 

τροποποιήθηκε για να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και να 

παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης κατά το λογισµό των συµµετοχών σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και σε κοινοπραξίες. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η  εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση  (τροποποίηση) Συµψηφισµός 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων  

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια «υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο 

δικαίωµα για συµψηφισµό» και επίσης διευκρινίζει την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 

στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν 

µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 32 

εφαρµόζονται αναδροµικά. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση όµως που µια εταιρία επιλέξει 

τη νωρίτερη εφαρµογή, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγµατοποιήσει 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για το συµψηφισµό 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η  εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιανουαρίου 

2013. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 προτείνει σηµαντικές αλλαγές στο λογιστικό χειρισµό των παροχών σε 

εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένης της απαλοιφής του δικαιώµατος επιλογής για αναβαλλόµενη 

αναγνώριση των µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικού προγράµµατος 

(γνωστή ως "µέθοδος περιθωρίου"). Αποτέλεσµα αυτού θα είναι η µεγαλύτερη µεταβλητότητα του 

ισολογισµού εκείνων των εταιριών που έως και σήµερα εφαρµόζουν τη µέθοδο περιθωρίου. Επίσης, µε τις 

τροποποιήσεις αυτές, θα περιοριστούν οι µεταβολές του καθαρού περιουσιακού στοιχείου (ή υποχρέωσης) 



ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

19 

 

προγράµµατος συνταξιοδότησης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης στο καθαρό έσοδο (έξοδο) 

τόκου και στο κόστος τρέχουσας απασχόλησης. Η αναµενόµενη απόδοση από περιουσιακά στοιχεία 

προγραµµάτων θα αντικατασταθεί από µια πίστωση στο έσοδο που θα βασίζεται στην απόδοση των 

εταιρικών οµολόγων. Επιπρόσθετα, το τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί άµεση αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας ως αποτέλεσµα µεταβολών στο πρόγραµµα (στα αποτελέσµατα χρήσης) και απαιτεί οι 

παροχές εξόδου από την υπηρεσία να αναγνωρίζονται µόνο όταν η προσφορά γίνεται νοµικά δεσµευτική και 

δεν µπορεί να ανακληθεί. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 

2.3 Λειτουργικοί τοµείς 
 
O τοµέας της εργοληπτικής κατασκευής και συντήρησης πάσης φύσεως τεχνικών έργων είναι ο µοναδικός 

στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία. 

2.4 Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει όλες 

τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον 

αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα. 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (µεταφορικά µέσα, έπιπλα γραφείων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 

αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

 

Οι αποσβέσεις επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων που εκτιµήθηκε ως 

εξής: 

- Λοιπός εξοπλισµός 3-10 έτη 

                                                                                                   

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

ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται 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.  

∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των δραστηριoτήτων της εταιρείας. 

Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές καταστούν µικρότερες σε σχέση µε τις 

προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων 

που δεν είναι πλέον στρατηγικής σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.  
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2.5  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 

την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 4 έτη. 

2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.  

Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 

πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.  

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές 

µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα 

όταν προκύπτουν.      

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

Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 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. 

2.8 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 

ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης.  

Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική 

απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους.  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

2.9  Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

2.10  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της 
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∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων 

µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από 

πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν 

συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

2.11  ∆ανεισµός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου.  

2.12 Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο φόρος 

εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά 

συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται 

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της 

εταιρείας, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε 

βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις 

προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και 

αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και υπολογίζονται µε χρήση των 

φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του 

Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε 

όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µεταξύ της φορολογικής 

βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και 

εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και 

τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές 

µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί 

φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε 

ηµεροµηνία Ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο 

εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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Η Εταιρεία συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αν και µόνο αν: 

• Η Εταιρεία έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές  απαιτήσεις 

έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 

• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν 

σε φόρο εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 

-    στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε 

-  σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να συµψηφίσουν τις 

τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να 

τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε µελλοντική περίοδο στην οποία 

σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναµένονται να 

τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν. 

2.13  Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 

όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 

όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων 

εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα 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 από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 

µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

2.14  Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, και εκπτώσεις. Η 

καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

• Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων:  Συµβάσεις κατασκευής έργων 

Η εταιρεία χρησιµοποιεί την µέθοδο της τµηµατικής αποπεράτωσης για να προσδιορίσει το κατάλληλο σε 

κάθε περίοδο ποσό. Το στάδιο ολοκλήρωσης της σύµβασης αποτιµάται µε βάση το γενόµενο κόστος µέχρι 

την ηµεροµηνία ισολογισµού, ως ποσοστό του συνολικού εκτιµώµενου κόστους για κάθε σύµβαση. Τα 

συµβατικά κόστη καταχωρούνται όταν γίνονται. 

Όταν το αποτέλεσµα µίας σύµβασης κατασκευής έργου δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, το συµβατικό 

έσοδο καταχωρείται µόνο κατά την έκταση του κόστους που αναλήφθηκε και είναι πιθανό ότι θα ανακτηθεί. 

Όταν το αποτέλεσµα µίας σύµβασης κατασκευής έργου µπορεί ν’ αποτιµηθεί αξιόπιστα και είναι πιθανό ότι η 

σύµβαση θα είναι κερδοφόρα, το συµβατικό έσοδο καταχωρείται στην διάρκεια της περιόδου της σύµβασης. 
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Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό συµβατικό κόστος θα ξεπεράσει το συνολικό συµβατικό έσοδο, η 

αναµενόµενη ζηµία καταχωρείται αµέσως στα έξοδα. 

Κόστη που έγιναν στην περίοδο αναφορικά µε µελλοντική δραστηριότητα για µία σύµβαση, δεν 

περιλαµβάνεται στο συµβατικό κόστος, για τον προσδιορισµό του σταδίου ολοκλήρωσης. Τέτοια κόστη 

παρουσιάζονται ως αποθέµατα, προκαταβολές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, της παρουσίασης εξαρτωµένης  

από την φύση τους. 

Η εταιρεία παρουσιάζει ως περιουσιακό στοιχείο το µικτό ποσό που οφείλεται από τους πελάτες για 

συµβατικό έργο για όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη για τις οποίες το κόστος πλέον του καταχωρηθέντος 

κέρδους (µείον τις καταχωρηθείσες ζηµίες) υπερβαίνει τις τµηµατικές τιµολογήσεις. Οι τµηµατικές 

τιµολογήσεις  που δεν έχουν εξοφληθεί από τους πελάτες, περιλαµβάνονται στους πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις. 

Η εταιρεία παρουσιάζει ως υποχρέωση το µικτό ποσό που οφείλεται στους πελάτες για συµβατικό έργο, για 

όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη για τις οποίες οι τµηµατικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν το κόστος πλέον του 

καταχωρηθέντος κέρδους (µείον τις καταχωρηθείσες ζηµίες). 

• Παροχή Υπηρεσιών:  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

2.15 Μισθώσεις 
 

α) Λειτουργικές µισθώσεις  

Μισθώσεις στις οποίες, σηµαντικό τµήµα των κινδύνων και των ανταµοιβών της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκµισθωτές (ιδιοκτήτες) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές σύµφωνα µε τις 

λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 

µίσθωσης. 

β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

∆εν υπάρχουν µισθώσεις που να πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

2.16  ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης τους, δηλαδή όταν 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι η κατά νόµο αρµόδια να τα χορηγεί. 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία έχει πιστοδοτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 

παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούµενων πιστώσεων. 
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών 

ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.  Στις περιπτώσεις περιορισµένης ρευστότητας, τυχόν ανάγκες καλύπτονται 

από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 

προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η εταιρεία 

προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. ∆εν υπάρχουν 

εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

5. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

5.1 Ενσώµατα πάγια 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν όπως παρακάτω: 

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 0,00 40.960,30 40.960,30
Προσθήκες 0,00 830,00 830,00
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00 -9.250,00 -9.250,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 0,00 32.540,30 32.540,30

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 0,00 27.114,75 27.114,75
Αποσβέσεις έτους 0,00 5.363,05 5.363,05
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00 -6.898,59 -6.898,59
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 0,00 25.579,21 25.579,21

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 0,00 6.961,09 6.961,09

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 0,00 32.540,30 32.540,30
Προσθήκες 9.272,54 363,80 9.636,34
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 9.272,54 32.904,10 42.176,64

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 0,00 25.579,21 25.579,21
Αποσβέσεις έτους 463,62 3.760,64 4.224,26
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 463,62 29.339,85 29.803,47

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 8.808,92 3.564,25 12.373,17  
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5.2  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν όπως παρακάτω: 

Λογισµικά 
Προγράµµατα

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.204,00
Προσθήκες 3.890,00
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 6.094,00

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 1.251,50
Αποσβέσεις έτους 1.397,26
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.648,76
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 3.445,24

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 6.094,00
Προσθήκες 0,00
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 6.094,00

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 2.648,76
Αποσβέσεις έτους 1.374,01
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 4.022,77
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 2.071,23  

5.3 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 
Η ανάλυση των συµµετοχών της εταιρείας κατά την 31/12/2011 έχει ως ακολούθως: 
 
 

Εταιρεία

Μετοχικό   
Κεφάλαιο

Ποσοστό 
συµµετοχής Ευρώ

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ 100.000,00 0,01% 1,00
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ 600.000,00 0,01% 40,00
Σύνολο 700.000,00 41,00  
 

5.4 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 
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31/12/2011 31/12/2010
Υπόλοιπο έναρξης (1/1/2011, 1/1/2010) 5.316,70 10.807,99
Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο, έξοδο χρήσεως) 77.646,85 -5.491,29

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως (31/12/2011, 31/12/2010) 82.963,55 5.316,70
 

 

Η ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου όπως προέκυψε την 31.12.2011 και την 31.12.2010 έχει ως εξής: 

 

31/12/2011 31/12/2010
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις -177,27 -254,60
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία -61,75 -100,45
Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης -239,02 -355,05
Αναβαλλόµενες φορολογικές Απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζόµενους 5.671,75 5.671,75
Φορολογική ζηµιά 77.530,82 0,00
Σύνολο φορολογικής απαίτησης 83.202,57 5.671,75
Υπόλοιπο αναβαλλόµενου φόρου (συµψηφισµένο) 82.963,55 5.316,70

 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις ως προς την λήξη τους αναλύονται ως εξής: 

 
31.12.2011 31.12.2010 

Βραχυπρόθεσµες 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες 82.963,55 5.316,70 

 
82.963,55 5.316,70 

  

5.5 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

31.12.2011 31.12.2010
Εγγυήσεις για µισθωµένα αυτοκίνητα 6.860,59 8.214,81
Εγγυήσεις για µισθωµένα ακίνητα 734,43 734,43
Σύνολο 7.595,02 8.949,24  
 

5.6 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 

31.12.2011 31.12.2010
Πελάτες 183.160,83 298.990,66
Μεταχρονολογηµένες επιταγές εισπρακτέες 46.309,76 0,00
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 1.704,00 1.704,00
Σύνολο 227.766,59 297.286,66  
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων από πελάτες συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

Ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων δεν ξεπερνά τις 90 ηµέρες. 
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5.7 Λοιπές απαιτήσεις 
 

31.12.2011 31.12.2010
Ελληνικό ∆ηµόσιο (προκατ/νοι φόροι κλπ.) 90.599,16 39.057,54
Λογαριασµοί προς απόδοση 1.202,74 2.901,43
Προκαταβολές σε προµηθευτές 501,30 10.503,44
Λοιπά έξοδα επόµενων χρήσεων 4.569,15 5.695,14
∆ουλευµένα έσοδα συµβάσεων έργων σε εξέλιξη 218.977,45 78.502,84
Λοιπές απαιτήσεις 482,63 6.481,49

Σύνολο 316.332,43 143.141,88  
 
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

 

5.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
 

 31.12.2011 31.12.2010 
Ταµείο Μετρητών 440,85 669,64 
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 121.005,73 410.833,07 

Σύνολο 121.446,58 411.502,71 

  
 

5.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 60.000 και διαιρείται σε 2.000 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε µία. 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ είναι πλήρως καταβεβληµένο. 
 

Αριθµός Μετοχών Κοινές Μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα 1/1/2010 2.000 60.000,00 60.000,00
Υπόλοιπα 31/12/2010 2.000 60.000,00 60.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2011 2.000 60.000,00 60.000,00  
 
 

5.10  Λοιπά αποθεµατικά  
 

31/12/2011 31/12/2010
Τακτικό Αποθεµατικό 20.000,00 20.000,00
Σύνολο 20.000,00 20.000,00
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5.11  Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 
 

31/12/2011 31/12/2010
Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 263.311,30 0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων δανείων 263.311,30 0,00  
 
 
 

5.12  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 
 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2010 28.358,77
Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.01-31.12.2010 0,00
Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 01.01-31.12.2010 0,00
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 01.01-31.12.2010 0,00
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2010 28.358,77
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2011 0,00
Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2011 0,00
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2011 0,00
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2011 28.358,77

 
 

5.13  Προµηθευτές 
 

31.12.2011 31.12.2010
Προµηθευτές Εσωτερικού 220.904,41 246.756,66
ΣΥΝΟΛΟ 220.904,41 246.756,66  
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές της εταιρίας εξοφλείται σε χρονικό διάστηµα από 1 έως 30 

ηµέρες.  

5.14  Λοιπές υποχρεώσεις 
 

31.12.2011 31.12.2010
Ασφαλιστικά Ταµεία 7.400,45 11.808,65
∆εδουλευµένες αµοιβές τρίτων 4.564,60 445,29
Προκαταβολές πελατών 149.184,90 148.466,00
Οφειλές σε λοιπούς συνεργάτες (εκτελωνιστές, κλπ.) 677,26 3.235,09
Φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού 4.381,47 6.321,51
Φόροι - τέλη αµοιβών τρίτων 390,00 1.480,00
Λοιποί Φόροι - Τέλη 2.696,34 1.372,45
Σύνολα 169.295,02 173.128,99  
 
 
 
 

5.15  Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος  
 
 

31.12.2011 31.12.2010
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  0,00 9.537,80  
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6. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

6.1   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 
 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά δραστηριότητα έχει ως εξής: 

 

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010

Πωλήσεις προϊόντων (κατασκευή τεχνικών έργων) 1.350,49 1.310.904,60
Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών µελέτης-επίβλεψης έργων) 1.302.184,02 829.996,80
Σύνολο 1.303.534,51 2.140.901,40  

 

Ο κύκλος εργασιών αφορά εξ’ ολοκλήρου σε έργα για λογαριασµό τρίτων επιχειρήσεων, εκτός Οµίλου 

ΕΛΙΝΟΙΛ. 

 

6.2 Κόστος πωλήσεων 
1/1-

31/12/2011
1/1-

31/12/2010
Πωλήσεις προϊόντων (κατασκευή τεχνικών έργων) 0,00 1.033.758,87
Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
µελέτης-επίβλεψης έργων) 1.455.698,47 792.856,04

ΣΥΝΟΛΟ 1.455.698,47 1.826.614,91  

 

6.3 Άλλα έσοδα  
 

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010

Λοιπές Επιχορηγήσεις 0,00 310,00
Λοιπά έσοδα 0,01 70,99
Σύνολο 0,01 380,99  
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6.4 Έξοδα διοικήσεως 
 

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 921,83 200,00
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 85.405,24 85.405,24
Παροχές τρίτων 9.615,93 9.752,49
Φόροι - Τέλη 1.590,17 454,06
∆ιάφορα έξοδα 5.139,82 6.811,10
Αποσβέσεις 5.598,27 6.760,31

ΣΥΝΟΛΟ 108.271,26 109.383,20  
 

6.5 Έξοδα διαθέσεως 
 

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 118.043,08 126.136,29
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.417,47 20.411,40
Παροχές τρίτων 6.834,14 11.422,73
∆ιάφορα έξοδα 10.889,77 25.739,07
Τόκοι και συναφή έξοδα 1.188,73 1.979,35

Σύνολο 138.373,19 185.688,84  
 

6.6 Άλλα έξοδα   
 

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010

Λοιπά έξοδα 3,48 99,50

Σύνολο 3,48 99,50  
 
 

6.7 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Καθαρό) 
 

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -151,60 0,00
Έξοδα τόκων & χρηµατοδοτήσεων 3.354,80 9.891,90

Έξοδα Προµηθειών Εγγυητικών Επιστολών 3.186,27 1.854,30

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 450,23 501,83

Σύνολο 6.839,70 12.248,03  
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6.8 Φόρος εισοδήµατος 
 

1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010
Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -2.137,50 0,00
Αναλογούν (πραγµατικός) φόρος εισοδήµατος 0,00 -9.537,80
Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο/έξοδο) περιόδου 77.646,85 -5.491,29
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 0,00 -86.537,79

Σύνολο 75.509,35 -101.566,88  
 
 

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος µε τις ζηµιές/κέρδη πριν το φόρο µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές 

και του εσόδου /εξόδου της φορολογίας έχει ως εξής: 

1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων -405.651,58 7.247,91
Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2011: 20%, 2010: 24%) 81.130,32 -1.739,50
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 0,00 -86.537,79
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς -3.483,47 -4.054,49
Φόρος έκτακτης εισφοράς 0,00 -8.171,75
Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -2.137,50 0,00

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών συντελεστών 0,00 -1.063,35

Φόροι 75.509,35 -101.566,88

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους -330.142,23 -94.318,97  

 

6.9   Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους 
 
Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους/(της ζηµιάς) που αναλογεί 

στους µετόχους της εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της 

περιόδου. 

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010

Ζηµιές/(κέρδη) που αναλογούν στους µετόχους -330.142,23 -94.318,97
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 2.000,00 2.000,00
Βασικές/α ζηµιές/(κέρδη) κατά µετοχή (ευρώ ανά

µετοχή) -165,0711 -47,1595  

 

7. Λοιπά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

7.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Για το ποσό των πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης 2010 δεν έχει γίνει 

πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις, επειδή η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η 

χρήση 2011 ελέγχεται από τους νόµιµους ελεγκτές µε βάση την ΠΟΛ. 1159/2011. 
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7.2 Εγγυήσεις 
 

31.12.2011 31.12.2010
Εγγυήσεις Τραπεζών για την τήρηση καλής εκτέλεσης όρων 
συµβάσεως µε πελάτες µας 1.127.708,58 1.261.414,62
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 2.000.000,00 2.000.000,00
Εγγυήσεις υπεργολάβων για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων 
συµβάσεων 1.006.710,00 940.210,00
Σύνολο 4.134.418,58 4.201.624,62  

 

7.3 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. 

7.4 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  
 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου:  

 

                                                         31/12/2011                            31/12/2010 

Μισθωτοί:                                                  6                                          6 

7.5 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 
Το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2011 

ανέρχεται σε € 9.636,34. 

 

7.6 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη κατά τη διάρκεια του έτους έχουν συνοπτικά ως εξής: 

 

 

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010

1/1-
31/12/2011

1/1-
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ 88.976,64 85.594,51 0,00 0,00 82.897,04 7.852,04 0,00 0,00
Σύνολο 88.976,64 85.594,51 0,00 0,00 82.897,04 7.852,04 0,00 0,00

Απαιτήσεις

Αγορές αγαθών και 
Λήψη υπηρεσιών 

Πωλήσεις αγαθών και 
παροχή Υπηρεσιών Υποχρεώσεις

 

 

7.7 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Εκτός από το ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τον 

φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης 2010, δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
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7.8 Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
∆ε υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Κηφισιά, 14 Μαρτίου 2012 
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