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Α. ∆ΗΛΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 Ν.3556/2007, όπως 

ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας:

1. Κωνσταντίνος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

2. Ζωή Στέγγου συζ. Κων/νου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

3. Γεώργιος Στέγγος του Κωνσταντίνου, ∆/νων Σύµβουλος.

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής καλουµένης 

για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία») δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:

(α)  οι  ετήσιες  οικονοµικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας  της χρήσεως 01/01/2010  – 31/12/2010,  οι  οποίες 

καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και 

των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανόµενων ως σύνολο, και

(β)  η  έκθεση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  Εταιρείας  απεικονίζει  κατά  τρόπο αληθή  την  εξέλιξη,  τις 

επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων, που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 

εκλαµβανόµενων  ως  σύνολο,  συµπεριλαµβανοµένης  της  περιγραφής  των  κυριοτέρων  κινδύνων  και 

αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Άλιµος, 28 Μαρτίου 2011

Οι βεβαιούντες

O Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Η Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

O ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ ΖΩΗ συζ. Κων/νου ΣΤΕΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης 

της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές  και ενοποιηµένες καταστάσεις  συνολικού εισοδήµατος,  µεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς,  όπως  αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆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 

εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

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

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 

σχετίζονται  µε  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  των  εταιρικών  και  ενοποιηµένων  οικονοµικών 

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

αλλά  όχι  µε  σκοπό  την  έκφραση  γνώµης  επί  της  αποτελεσµατικότητας  των  εσωτερικών  δικλείδων  της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

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

συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε  ότι  τα  ελεγκτικά  τεκµήρια  που  έχουµε  συγκεντρώσει  είναι  επαρκή  και  κατάλληλα  για  τη 

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη

Κατά  τη  γνώµη  µας,  οι  συνηµµένες  εταιρικές  και  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις  παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και των θυγατρικών 

αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους 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
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α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, 

η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 

2190/1920.

β)   Επαληθεύσαµε  τη  συµφωνία  και  την  αντιστοίχηση  του  περιεχοµένου  της  Έκθεσης  ∆ιαχείρισης  του 

∆ιοικητικού  Συµβουλίου  µε  τις  συνηµµένες  εταιρικές  και  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις,  στα 

πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701
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Γ. ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.»

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 43α παράγραφος 3 , 107 παράγραφος 3 και 136 παράγραφος 2 του 

Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2γ,6,7 & 8 του Ν. 3556/2007, και την 

απόφαση  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  7/448/11.10.2007  άρθρο  2,  σας  υποβάλλουµε  συνηµµένα  την 

Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την κλειόµενη χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούµενη για λόγους 

συντοµίας ως «Έκθεση»), περιλαµβάνει τις ελεγµένες ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, 

τις σηµειώσεις επ’ αυτών ως και την Έκθεση Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Στην  παρούσα  «Έκθεση»  περιγράφονται  συνοπτικά  πληροφορίες  της  Εταιρείας  ΜΟΧΛΟΣ  A.E.  (εφεξής 

καλούµενη για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΜΟΧΛΟΣ») καθώς και του Οµίλου της «Εταιρείας», 

χρηµατοοικονοµικές  πληροφορίες  που  στοχεύουν  σε  µια  γενικότερη  ενηµέρωση  των  µετόχων  και  του 

επενδυτικού  κοινού  για  την  οικονοµική  κατάσταση  και  τα  αποτελέσµατα,  τη  συνολική  πορεία  και  τις 

µεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης εταιρικής χρήση 01/01 – 31/12/2010, ως και τα 

σηµαντικά  γεγονότα  τα οποία  έλαβαν  χώρα  και  την  επίδραση αυτών στις  Οικονοµικές  Καταστάσεις  της 

περιόδου αυτής. 

Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η 

«Εταιρεία»  στο  µέλλον  και  παρατίθενται  οι  σηµαντικότερες  συναλλαγές  που  καταρτίσθηκαν  µεταξύ  του 

εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων. 

Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η παρούσα 

Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς και τα εταιρικά και τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της 

«Εταιρείας» και των συνδεδεµένων προς αυτήν επιχειρήσεων.

Οι θεµατικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α'

Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς 

Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων

Ο Όµιλος της ΜΟΧΛΟΣ, ένας σηµαντικός κατασκευαστικός όµιλος στην Ελλάδα, την χρονιά που έληξε την 

31/12/2010,  αντιµετώπισε,  όπως  ήταν  αναµενόµενο,  προβλήµατα  και  δυσκολίες,  κυρίως  λόγω  της 

απρόσµενης, απρόβλεπτης, ολοένα αυξανόµενης και εντεινόµενης παγκοσµίως χρηµατοοικονοµικής κρίσης.

Η επέκταση, της αρχικά εµφανισθείσας στις Η.Π.Α. κρίσης, στην αγορά ακινήτων και στο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα και στην Ευρώπη το β’ εξάµηνο του 2008, είχε άµεση επίπτωση στην δοµή και διάρθρωση του 

παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, στην διεθνή διακίνηση κεφαλαίων, αλλά και στην επιβράδυνση 

των ρυθµών ανάπτυξης των οικονοµιών των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά και των αναπτυσσόµενων χωρών, 

µε συνεπαγόµενες επιδράσεις και στην επιδείνωση των συνθηκών δράσης και λειτουργίας των εταιρειών.

Ο σηµαντικός περιορισµός της οικονοµικής ανάπτυξης, ακόµα και σε επίπεδα άνω του 3% στις χώρες της 

Ευρωζώνης µε τις µεγαλύτερες οικονοµίες να εισέρχονται σε περίοδο ύφεσης, η επιδείνωση των οικονοµικών 

µεγεθών και ο σηµαντικότατος περιορισµός της διακίνησης κεφαλαίων, άρχισαν να γίνονται πιο αισθητά το 
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2009,  επηρεάζοντας  πολλούς  τοµείς,  µεταξύ  των  οποίων  και  τον  κατασκευαστικό,  στον  οποίο 

δραστηριοποιείται ο όµιλος.

Μέσα στο 2010 οι επιπτώσεις από την, παγκόσµιας εµβέλειας, χρηµατοπιστωτική κρίση συνέχισαν να έχουν 

µεγάλες  και  σηµαντικότατες  αρνητικές  διαστάσεις  για  την  ελληνική  οικονοµία,  ώστε  οι  συνθήκες  του 

επιχειρηµατικού γίγνεσθαι στη χώρα να έχουν επιβραδυνθεί σηµαντικά. 

Σ’ αυτό το οικονοµικό περιβάλλον και µε τέτοια δεδοµένα, ο Όµιλος έκανε προσπάθειες να διατηρήσει την 

θέση του µε την χαµηλότερη δυνατή επίπτωση στα οικονοµικά του µεγέθη και  την χαµηλότερη δυνατή 

συρρίκνωση,  είτε  των  εσόδων  του,  είτε  των  κερδών  του,  είτε  του  στελεχιακού  δυναµικού  του,  µε 

ταυτόχρονη υλοποίηση µέτρων και δράσεων για µείωση του δανεισµού του και εξορθολογισµού του κόστους 

σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικότερα:

• Ο Όµιλος συνέχισε τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες µέσω της Εταιρείας µας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., 

όσο και της θυγατρικής εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ. Η κατασκευαστική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. είναι µια 

από τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας κατέχοντας το ανώτερο πτυχίο (7ης τάξης) 

του ΜΕΕΠ, ενώ η θυγατρική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ κατέχει πτυχίο 4ης του ΜΕΕΠ, δίνοντάς της τη 

δυνατότητα  να  συµµετέχει  σε  µικρότερου  ύψους  έργα,  επεκτείνοντας  έτσι  καθετοποιηµένα  το 

κατασκευαστικό αντικείµενο του Οµίλου της ΜΟΧΛΟΣ. Αυτό επιτρέπει στον όµιλο της ΜΟΧΛΟΣ να 

ανταποκρίνεται  στις προκλήσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,  όπως αυτό έχει διαµορφωθεί 

σήµερα στην χώρα µας, αλλά και παγκόσµια, µε δυναµικό και αποτελεσµατικό τρόπο.

Σηµειώνεται ότι, τόσο το εργοληπτικό πτυχίο 7ης  τάξης της ΜΟΧΛΟΣ, όσο και της 4ης τάξης της θυγατρικής 

εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ, επανακρίθηκαν µε απόλυτη επιτυχία εντός της χρήσης 2009, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 2940/2001 και τα εργοληπτικά πτυχία και των δύο εταιρειών , µετά την επανάκριση αυτή, είναι σε 

πλήρη ισχύ για την επόµενη τριετία.

Αναλυτικότερα και παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον χώρο των κατασκευών, αφενός λόγω 

της παγκόσµιας  οικονοµικής  κρίσης  και  των συνεπειών αυτής  και  αφετέρου λόγω της  συρρίκνωσης  του 

κατασκευαστικού αντικειµένου σήµερα, η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., είτε η ίδια, είτε µέσω κοινοπραξιών στις 

οποίες συµµετέχει, ή και µέσω της θυγατρικής εταιρείας της, υλοποίησε µέσα στο 2010 ικανοποιητικό ύψος 

εργασιών, ήδη αναληφθεισών συµβάσεων, αλλά και νέων, ενώ ταυτόχρονα διατήρησε την παρουσία της 

στον  κλάδο  συµµετέχοντας  σε  διαγωνισµούς  για  την  ανάληψη  νέων  συµβάσεων  εκτέλεσης  έργων, 

διατηρώντας παράλληλα την δραστηριότητα της στο εξωτερικό. 

Ειδικότερα  η  εικόνα  της  κατασκευαστικής  δραστηριότητας  της  Εταιρείας  στο  τέλος  του  2010  ήταν  η 

ακόλουθη:

• Τα σηµαντικότερα υπό εκτέλεση έργα στην Ελλάδα κατά την 31/12/2010 είναι τα εξής: 

1. Κατασκευή  της  σήραγγας  Αιγίου στο τµήµα ΚΙΑΤΟ -  ΑΙΓΙΟ της  σιδηροδροµικής  γραµµής  υψηλών 

ταχυτήτων ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ αξίας σύµβασης € 37,5 εκατ.

2. Κατασκευή  δεξιού  κλάδου  από  έξοδο  σήραγγας  Ανήλιου  έως  έξοδο  σήραγγας  Μαλακασίου  αξίας 

σύµβασης € 38,5 εκατ.

3. Κατασκευή Χωµατουργικών και Τεχνικών Έργων για την γραµµή σύνδεσης του Λιµένα Ν. Ικονίου µε 

το σιδηροδροµικό ∆ίκτυο αξίας σύµβασης € 31,57 εκατ. 

4. Εκσυγχρονισµός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων ζωνών Α’ και Β' Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αξίας 

σύµβασης € 25,38 εκατ.

5. Κατασκευή  συγκροτήµατος  σταθµού  Θριασίου  Πεδίου  (Α'  Λειτουργική  φάση)  (Α.∆.540)  αξίας 

σύµβασης € 59,35 εκατ.

6. ∆ιάτρηση  και  προσωρινή  υποστήριξη  της  σήραγγας  Μακύνειας,  που  αποτελεί  τµήµα  του  νέου 

αυτοκινητόδροµου της Ιόνιας Οδού, αξίας σύµβασης € 4,04 εκατ. 

7. Κατασκευή τριών τεχνικών έργων εισόδου – εξόδου (στοµίων) σήραγγας, που αποτελεί τµήµα του 

νέου αυτοκινητόδροµου Κορίνθου – Πατρών, αξίας σύµβασης € 1,25 εκατ.
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8. Eκτέλεση  χωµατουργικών  εργασιών  στο  τµήµα  6+200  έως  14+500  του  Ε65  Αυτοκινητόδροµου 

Κεντρικής Ελλάδος, αξίας σύµβασης € 7,4 εκατ.

9. ∆ιάτρηση και προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας Τ2 του νέου Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος 

Ε65, αξίας σύµβασης € 20,00 εκατ.

� Ταυτόχρονα  η  εταιρεία  εκτελεί  σε  κοινοπραξία  µε  την  εταιρεία  ΑΚΤΩΡ  (στην  οποία  η 

εταιρεία  ΜΟΧΛΟΣ  Α.Ε.  συµµετέχει  µε  ποσοστό  30%)  το  έργο  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΤΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ - ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ».

� Στη Ρουµανία τα εκτελούµενα έργα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ήδη πριν την λήξη της 

χρήσης  2009,  ολοκληρώθηκε  η  προσωρινή  παραλαβή  των  εκτελούµενων  στη  Ρουµανία 

έργων,  ενώ η οριστική παραλαβή, βάσει  των συµβατικών υποχρεώσεων αναµένεται  στο 

τέλος του 2011. 

• Στις 13/02/2009 η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. συµµετείχε σε κοινοπραξία µε την ισπανική εταιρεία DRAGADOS 

S.A. στο διαγωνισµό προεπιλογής της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για το έργο "Επέκταση της Γραµµής 3 του 

Μετρό  της  Αθήνας  προς  Πειραιά",  εκτιµώµενου  προϋπολογισµού  €  515.000.000.  Μετά  την 

ολοκλήρωση της α’ φάσης της προεπιλογής, η ως άνω κοινοπραξία έχει προεπιλεγεί για την επόµενη 

φάση, ενώ η επόµενη (β’ φάση) αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός των εποµένων µηνών. 

• Στις  10/07/2009  η  ΜΟΧΛΟΣ  Α.Ε.  συµµετείχε  επίσης  σε  κοινοπραξία  µε  την  ισπανική  εταιρεία 

DRAGADOS S.A. στο διαγωνισµό προεπιλογής της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για το έργο "Επέκταση του 

Μετρό  Θεσσαλονίκης  προς  Καλαµαριά",  εκτιµώµενου  προϋπολογισµού  €  425,000,000.  Τα 

αποτελέσµατα της προεπιλογής αναµένονται στους προσεχείς µήνες. 

•  Αναφορικά µε τα Ιδιωτικά εκτελούµενα έργα, τόσο για την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. όσο και για την θυγατρική 

της εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα «Ανακαίνιση του ξενοδοχείου VILLAGE 

INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» προϋπολογισµού € 4,5 εκατ. και «Ανακαίνιση του οινοποιείου και των λοιπών 

εγκαταστάσεων του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» προϋπολογισµού € 13,6 εκατ.

• Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υπό εκτέλεση στο τέλος του 2010 για τον Όµιλο ανερχόταν σε 

€ 75,1 εκατ., πλέον € 8 εκατ. που αφορούν το έργο ΗΣΑΠ σε κοινοπραξία µε την ΑΚΤΩΡ.

• Με  απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  εταιρείας  ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  Α.Ε.  αλλά  και  των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 8/2/2011, 

απεφασίσθη  η  αναπροσαρµογή  στην  τρέχουσα  εύλογη  αξία  των  ακινήτων  του  συγκροτήµατος 

ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ,  στην  Σιθωνία  Χαλκιδικής  κατά  την  31.12.2010  και  σε  συνέχεια  αντίστοιχων 

αναπροσαρµογών  που έλαβαν χώρα και τις προηγούµενες χρήσεις 2008 & 2009. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και µε γνώµονα την εµφάνιση και απεικόνιση των Οικονοµικών της Καταστάσεων µε 

την µέγιστη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια, αποφάσισε την προαναφερόµενη προσαρµογή στην τρέχουσα 

αξία των ακινήτων του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, µε σκοπό να παράσχει την πλέον αντικειµενική και 

ουσιαστική πληροφόρηση στους µετόχους της, µέσω αποτύπωσης στις οικονοµικές καταστάσεις του 2010 

των πραγµατικών αξιών των ακινήτων αυτών. Κατόπιν αυτών, ο Όµιλος ανέθεσε στην εκτιµητική εταιρεία 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. την εκτίµηση του συνόλου του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Με βάση τα αποτελέσµατα της ως άνω εκτίµησης, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

• Η ακίνητη  περιουσία  του  συγκροτήµατος  ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  εκτιµήθηκε  σε  αξία  €  446  εκατ.  την 

31.12.2010, αυξηµένη κατά € 5,7 εκατ. έναντι της αντίστοιχης εκτίµησης της 31/12/2009.
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• Ο προσδιορισµός των προαναφεροµένων αξιών προέκυψε από τη χρήση συντελεστών βαρύτητας επί 

δύο διαφορετικών µεθόδων εκτίµησης, που χρησιµοποίησε η ανεξάρτητη εκτιµητική εταιρεία, ήτοι 

της µεθόδου των µελλοντικών εσόδων και της µεθόδου του Κόστους Αντικατάστασης (DRC). Λόγω 

µη  αντικειµενικών  και  συγκρίσιµων  στοιχείων  στην  ευρύτερη  περιοχή,  δεν  χρησιµοποιήθηκε  η 

µέθοδος των συγκρίσιµων τιµών.

• Με  βάση  τη  διαµορφωθείσα  αυτή  αξία  εκτίµησης  των  ακινήτων  και  των  εγκαταστάσεων  του 

συγκροτήµατος  ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  και  µετά  την  ολοκλήρωση  της  συγχώνευσης  µε  απορρόφηση 

εταιρειών του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, τα ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.  διαµορφώθηκαν € 379 εκατ.,  εποµένως η συµµετοχή της εταιρείας µας στην κατά 

ποσοστό 7,21% θυγατρική εταιρεία αυτή, διαµορφώθηκε, µε βάση τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης σε 

€  27,30  εκατ.  Περισσότερες  πληροφορίες  παρατίθενται  στην  σηµείωση  7.3.3  των  Οικονοµικών 

Καταστάσεων.

• Με  απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  εταιρείας  της  08/02/2011,  απεφασίσθη  η 

αναπροσαρµογή στην τρέχουσα εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου της ΜΟΧΛΟΣ, 

Με βάση τα αποτελέσµατα των ως άνω εκτιµήσεων, προέκυψε υποαξία εκτίµησης ύψους € 2,49 

εκατ., η οποία αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσµατα της εταιρείας.

• Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 

της εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2009, 

� Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  εταιρείας  µας  ως  και  τα ∆ιοικητικά  Συµβούλια  των 

θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.» & «ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.», 

στις  συνεδριάσεις  τους  της  16ης Σεπτεµβρίου  2010,  απεφάσισαν  την  έναρξη  των  διαδικασιών 

συγχώνευσης µε απορρόφηση από την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.» (Απορροφώσα): α) αυτοτελώς της 

θυγατρικής  εταιρείας  του  Οµίλου  «ΣΤΡΟΦΥΛΙ  Α.Ε.»  ως  και  του  προς  απόσχιση  τµήµατος  του 

κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας µας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68-

77 του Κ. Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993.

� Ακολούθως  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  εταιρείας  µας  ως  και  τα  ∆ιοικητικά 

Συµβούλια  των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.  «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.» & 

«ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.», στις συνεδριάσεις τους της 24ης ∆εκεµβρίου 2010, απεφάσισαν και ενέκριναν το – 

από κοινού συνταχθέν – Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση.

Επισκόπηση Οικονοµικών Μεγεθών

Εν µέσω του τόσο εξαιρετικά δύσκολου και ασταθούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ο όµιλος της ΜΟΧΛΟΣ 

κατάφερε την κλειόµενη χρήση 2010 να διατηρήσει σε θετικό επίπεδο τα περισσότερα από τα οικονοµικά του 

µεγέθη,  αν  και  µειωµένα,  σε  σύγκριση  µε  την  προηγούµενη  χρήση  2009,  ως  συνέπεια  της  επίτευξης 

σηµαντικών οικονοµιών κλίµακας, µέσω του εξορθολογισµού της συνολικότερης δοµής και λειτουργίας του. 

Η πορεία του Οµίλου της ΜΟΧΛΟΣ αποτυπώνεται εύλογα στις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 

2010, καθώς τα βασικά οικονοµικά µεγέθη διαµορφώθηκαν ως εξής:

1. Ο  ενοποιηµένος  κύκλος  εργασιών  της  χρήσης  που  έληξε  στις  31  ∆εκεµβρίου  2010  από  τις 

συνεχιζόµενες  δραστηριότητες  ανήλθε  στο  ποσό  των  €  38,26  εκατ.  έναντι  €  67,85  εκατ.  της 

προηγούµενης  αντίστοιχης  χρήσης  2009,  σηµειώνοντας  µείωση,  ως  αποτέλεσµα  της  έλλειψης 

δηµοπράτησης νέων έργων αλλά και της µη ανάληψης νέων σηµαντικών έργων κατά την διάρκεια της 

κλειόµενης χρήσης. 
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2. Αντίστοιχα ο εταιρικός κύκλος εργασιών από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, ανήλθε στο ποσό των 

€ 37,48 εκατ. έναντι € 66,04 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης 2009, σηµειώνοντας κάµψη, για τους ίδιους 

προαναφερθέντες λόγους

3. Τα µικτά ενοποιηµένα αποτελέσµατα (κέρδη) της κλειόµενης χρήσης 2010 ανήλθαν στο ποσό των € 

6,33 εκατ. έναντι € 8,27 εκατ. την αντίστοιχη χρήση 2009. Αντίστοιχα τα εταιρικά µικτά αποτελέσµατα 

(κέρδη) της χρήσης 2010 ανήλθαν σε € 6,08 εκατ. από € 7,81 εκατ. της προηγούµενης χρήσης 2009. 

Η  επίδραση  στο  κόστος  κατασκευής  από  τις  σηµειωθείσες  ανατιµήσεις  των  βασικών  υλικών  που 

χρησιµοποιούνται  κατά  την  παραγωγική  διαδικασία,  αλλά  κυρίως  η  σηµειωθείσα  υποτίµηση  του 

νοµίσµατος (RON), επιβάρυνε τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ, µε αποτέλεσµα 

τη µείωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων, παρά τις προσπάθειες της ∆ιοίκησης για εξορθολογισµό 

της  παραγωγικής  διαδικασίας,  περιορισµού  των  λειτουργικών  και  λοιπών  εξόδων,  αλλά  και  την 

επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, µέσω επιτευχθεισών συνεργιών στα διάφορα παραγωγικά τµήµατα.

4. Τα  ενοποιηµένα  λειτουργικά  αποτελέσµατα  (προ  φόρων,  χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών 

αποτελεσµάτων  και  συνολικών  αποσβέσεων  -  EBITDA)  της  κλειόµενης  χρήσης  2010  από  τις 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες διαµορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν στο ποσό των € 7,07 εκατ. 

έναντι € 8,59 εκατ. της χρήσης 2009. Αντίστοιχα τα εταιρικά λειτουργικά αποτελέσµατα (προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και  συνολικών αποσβέσεων -  EBITDA) τη κλειόµενη 

χρήση 2010 διαµορφώθηκαν και αυτά κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 6,87 εκατ. έναντι € 8,58 εκατ. την 

προηγούµενη χρήση 2009.

5. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα (κέρδη) προ φόρων της κλειόµενης χρήσης 2010 από τις συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες  διαµορφώθηκαν στο ποσό των € 0,14 εκατ.  από € 1,44 εκατ.  της προηγούµενης 

χρήσης 2009. Αντίστοιχα τα εταιρικά αποτελέσµατα (κέρδη) προ φόρων της χρήσης 2010 ανήλθαν σε 

€ 0,12 εκατ. από € 0,74 εκατ. της προηγούµενης χρήσης 2009. 

6. Τα  ενοποιηµένα  καθαρά  αποτελέσµατα  (µετά  από  φόρους)  της  κλειόµενης  χρήσης  2010  από  τις 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες διαµορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 1,34 εκατ. έναντι ζηµιών 

€ 0,31 εκατ. της προηγούµενης χρήσης 2009, ενώ αντίστοιχα τα εταιρικά καθαρά αποτελέσµατα µετά 

από φόρους της κλειόµενης χρήσης 2010 διαµορφώθηκαν και αυτά κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 1,41 

εκατ. έναντι ζηµιών € 1,01 εκατ. της προηγούµενης χρήσης 2009.

7. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου διαµορφώθηκε στα € 77,18 εκατ. έναντι € 81,47 εκατ. 

της προηγούµενης χρήσης 2009, ενώ της εταιρείας διαµορφώθηκε στα € 73,80 εκατ. έναντι € 78,03 

εκατ. της προηγούµενης χρήσης 2009. Η παρατηρούµενη µείωση οφείλεται κυρίως στην επανεκτίµηση 

στην τρέχουσα εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου, καθώς και στην επίδραση από τη 

συγχώνευση εταιρειών του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ από την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

8. Το σύνολο των Ιδιοχρησιµοποιούµενων και Επενδυτικών Παγίων στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε € 

24,75  εκατ.  έναντι  €  31,50 εκατ.  Η παρατηρούµενη µείωση οφείλεται  κυρίως  στις  διενεργηθείσες 

αποσβέσεις  της  κλειόµενης  χρήσης  2010  αλλά  και  στην επανεκτίµηση της  αξίας των  επενδυτικών 

ακινήτων, που διενήργησε ο Όµιλος . 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 12



Παρατίθενται πίνακες µε σχετικούς αριθµοδείκτες:

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/2010 31/12/2009
Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων / Σύνολο 

εσόδων (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ)

18,46 % 12,66%

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοοικονοµικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων / Ίδια 

κεφάλαια (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ)

9,15 % 10,55%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/2010 31/12/2009
Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους, 

χρηµατοοικονοµικά, επενδυτικά αποτελέσµατα και 

αποσβέσεις / Σύνολο εσόδων (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ)

 3,63% (0,50)%

Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους, 

χρηµατοοικονοµικά, επενδυτικά αποτελέσµατα και 

αποσβέσεις /Ίδια κεφάλαια (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ)

 1,80 % (0,40) %

∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/2010 31/12/2009
Ίδια Κεφάλαια /Σύνολο υποχρεώσεων

(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ)
93,61 % 87,67%

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο παθητικού

(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ)

 51,65 %

 48,35 %

53,28%

46,72%

Παράγοντες δηµιουργίας αξίας και µέτρησης επιδόσεων

Ο Όµιλος  παρακολουθεί  τις  επιδόσεις  µέσα  από  την  ανάλυση των  βασικών  επιχειρηµατικών  τοµέων.  Ο 

Όµιλος αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση του κλάδου κατασκευών σε µηνιαία βάση εντοπίζοντας 

έγκαιρα και αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα. Η 

αποδοτικότητα  της  Εταιρείας  µετράται  κάνοντας  χρήση  χρηµατοοικονοµικών  δεικτών  απόδοσης  που 

χρησιµοποιούνται διεθνώς:

� ROCE  (Return  on  Capital  Employed) -  «Αποδοτικότητα  συνολικών  απασχολούµενων 

κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων µε 

τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια και ανήλθε για την κλειόµενη χρήση 2010 σε ενοποιηµένη 

βάση σε 11,96% και σε εταιρική βάση σε 12,38%.

� ROE (Return on Equity) - «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη 

µετά  από  φόρους  µε  την  Καθαρή  Θέση  και  ανήλθε  για  την  κλειόµενη  χρήση  2010  σε 

ενοποιηµένη βάση σε 1,80% και σε εταιρική σε 1,91 %.

Όπως  προκύπτει  από  την  παράθεση  των  παραπάνω  αριθµοδεικτών  και  χρηµατοοικονοµικών  δεικτών,  ο 

Όµιλος κατάφερε την κλειόµενη χρήση να διατηρήσει σε θετικό επίπεδο τόσο τον κύκλο εργασιών του όσο 

και τα µικτά και λειτουργικά κέρδη του, αν και µειωµένα σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2009, 

διαφυλάσσοντας  την  υγιή  οικονοµική  του θέση  και  κατορθώνοντας  να  µετριάσει,  κατά  το  δυνατόν,  τις 

αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις από τη ραγδαία µεταβολή των διεθνών συνθηκών. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β'
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Σηµαντικά γεγονότα 

• Με την από 16/09/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΜΟΧΛΟΣ, σε εκτέλεση σχετικής 

απόφασης  της  Α΄  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  µετόχων  της  8.7.2009,  ως  και  των 

εταιρειών ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. και ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε. (θυγατρική κατά 99% της µητρικής εταιρείας του 

Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.») της ιδίας ως άνω ηµεροµηνίας (16/09/2010) απεφασίσθη: 

Ι) Η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης µε απορρόφηση από την θυγατρική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. 

α) της εταιρείας ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε. και β) του προς απόσχιση τµήµατος του κατασκευαστικού κλάδου της 

εταιρείας  ΜΟΧΛΟΣ,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  1-5  του  Ν,.  2166/1993  και  του  Κ.Ν. 

2190/1920, 

ΙΙ)  Ορίσθηκε η 30η Σεπτεµβρίου 2010,  ως ηµεροµηνία κατάρτισης των προβλεπόµενων Ισολογισµών 

Μετασχηµατισµού ως και της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του τµήµατος κατασκευαστικού κλάδου 

της ΜΟΧΛΟΣ, 

ΙΙΙ)  Ορίσθηκαν  οι  ελεγκτικές  εταιρείες  για  το  έλεγχο,  πιστοποίηση  και  υπογραφή  των  ως  άνω 

Ισολογισµών  Μετασχηµατισµού  ως  και  της  Λογιστικής  Κατάστασης  απόσχισης  καθώς  και  των 

απαιτούµενων εκθέσεων πιστοποίησης των εισφεροµένων και αναδεχοµένων στοιχείων.

• Οµοίως µε τις από 16/09/2010 οµόφωνες αποφάσεις  των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ενεκρίθη η εν συνεχεία και σε επόµενο στάδιο συγχώνευση 

µε απορρόφηση της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ από την µητρική εταιρεία του Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, 

ήτοι χρονικά µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης του προς απόσχιση τµήµατος του 

κατασκευαστικού κλάδου της ΜΟΧΛΟΣ από την θυγατρική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ και αφού ληφθούν οι 

απαιτούµενες από το νόµο σχετικές εγκρίσεις των αρµοδίων αρχών.

• Σε συνέχεια των ληφθεισών αποφάσεων της 16/09/2010, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της ΜΟΧΛΟΣ της 24/12/2010, ως και των ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. και ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε. (θυγατρική κατά 99% 

της µητρικής  εταιρείας του Οµίλου  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.») της ιδίας  ως  άνω ηµεροµηνίας 

(16/09/2010) απεφασίσθη και ενεκρίθη το – από κοινού συνταχθέν – Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης 

µε απορρόφηση και ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι για την υπογραφή του.

 
Όλοι οι προαναφερόµενοι µετασχηµατισµοί εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της ∆ιοίκησης αφενός 

για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής δοµής, δράσης και λειτουργίας του Οµίλου, µέσω περιορισµού των 

εταιρειών και αφετέρου για εξορθολογισµό και περιορισµό δαπανών, αποφάσεις που κρίνονται επιβεβληµένες 

στα πλαίσια  της  απρόσµενης  και  διαρκούσης  παγκόσµιας  χρηµατοοικονοµικής  κρίσης  και  των συνεπειών 

αυτής.

• Εναντίον  του  υποκαταστήµατος  της  εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ στη Ρουµανία,  εξεδόθη  στις  07.10.2009, 

απόφαση δικαστηρίου, που επικύρωσε κατά πλειοψηφία πρωτόδικη µη εκτελεστή απόφαση, µε την 

οποία  έγινε  δεκτή  αίτηση  προµηθευτή  της  Μοχλός  για  έναρξη  διαδικασίας  πτώχευσης  του 

υποκαταστήµατος στη Ρουµανία (ανακοίνωση του Εφετείου του Βουκουρεστίου (Bucharest court of 

Appeal) στις 7/10/2009). Η παραπάνω απόφαση ήταν παντελώς άδικη και παράλογη, καθώς από το 

σύνολο  των  οικονοµικών  δεδοµένων  και  λοιπών  στοιχείων  του  υποκαταστήµατος  δεν 

στοιχειοθετείται τέτοια κατάσταση. Το υποκατάστηµα της εταιρείας και µέχρι να τελεσιδικήσουν οι 

κατά  νόµο  απαιτούµενες  ενέργειες,  για  την  ανατροπή  της  ως  ανωτέρω  παντελώς  άδικης  και 

παράνοµης  απόφασης,  έχει  συµµορφωθεί  πλήρως  µε  τις  διατάξεις  της  κείµενης  νοµοθεσίας  στη 

Ρουµανία,  έχοντας  υποβάλλει  το  σύνολο  των  απαιτούµενων  δεδοµένων  και  στοιχείων  και 

συγκεκριµένα:

� Έχει  υποβάλλει  πλήρες,  αναλυτικό  και  εµπεριστατωµένο  Σχέδιο  Αναδιοργάνωσης  του 

Υποκαταστήµατος, από το οποίο όχι µόνο προκύπτει η ευρωστία και η οικονοµική φερεγγυότητα του 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 14



υποκαταστήµατος, αλλά και η – µετά την αποπληρωµή του συνόλου των υποχρεώσεών του στη 

Ρουµανία – ύπαρξη σηµαντικού ταµειακού πλεονάσµατος. 

� Έχει ορισθεί δικάσιµος στο Βουκουρέστι Ρουµανίας στις 31 Μαρτίου 2011, η οποία θα αποφασίσει για 

την  επικύρωση  και  επιβεβαίωση  ισχύος  και  εφαρµογής  του  προαναφερόµενου  Σχεδίου 

Αναδιοργάνωσης,  µετά  την  ψήφισή  του  από  την  Γενική  Συνέλευση  των  Πιστωτών  του 

υποκαταστήµατος που έλαβε χώρα στις 25 Μαρτίου 2011, κατά τη διεξαγωγή της οποίας ενεκρίθη το 

Σχέδιο αυτό µε µεγάλη πλειοψηφία. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ'

∆ήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ’ Ν. 2190/20, όπως 

έχει τροποποιηθεί µε τον Ν. 3873/2010)

Εισαγωγή

Η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.(η «Εταιρία» ή «ΜΟΧΛΟΣ» ) τηρεί πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά, η 

Εταιρεία έχει  εφαρµόσει  αρχές και κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, που ορίζονται στον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης (ο  «Κώδικας»)  που έχει  υιοθετήσει  και  βρίσκεται  αναρτηµένος  στο  site της εταιρείας.  Η 

παρούσα  δήλωση καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρία εφαρµόζει τον Κώδικα αυτό και εντοπίζει  και 

παρέχει εξηγήσεις για οποιαδήποτε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις αυτού κατά τη διάρκεια του 

έτους  2010.  Ο  Κώδικας  βρίσκεται  στην  ακόλουθη  διαδικτυακή  διεύθυνση:  www  .  techol  .  gr   και 

www  .  mochlos  .  com     

Κώδικας & Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης (2010), η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.(η «Εταιρία» ή «ΜΟΧΛΟΣ» ) τηρεί το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση. 

Ως γνωστόν, προσφάτως ψηφίστηκε ο Ν. 3873/2010, κατά τον οποίο οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές 

είναι  εισηγµένες  στο  Χ.Α.  θα  πρέπει  να  υιοθετήσουν  Κώδικα  Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης  στον  οποίο  θα 

υπάγονται.  Πράγµατι,  η  Εταιρεία  έχει  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  σύνταξη  και 

υιοθέτηση  Κώδικα  Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης,  ο  οποίος  ανταποκρίνεται  στα  µεγέθη  και  τις  ανάγκες  της 

Εταιρείας.

Προ της εισόδου στα επόµενα κατά νόµο τµήµα της παρούσας δηλώσεως, διευκρινίζεται ότι,  σε ό,τι αφορά 

τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παρ. 1 στ. γ’, δ’, στ’, η’ και θ’ της Οδηγίας 

2003/25/ΕΚ, αυτά περιλαµβάνονται στο τµήµα της παρούσας Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως που αναφέρεται στις 

πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007.

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων

Μεγάλη σηµασία αποδίδεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (το «∆.Σ.») στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης  κινδύνων  των  οποίων  η  παρακολούθηση  πραγµατοποιείται,  µεταξύ  άλλων,  µέσω  της  λήψης 

περιοδικών αναφορών.  Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  στοχεύει  στην εγκατάσταση και  διατήρηση 

συστηµάτων που βελτιστοποιούν την ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων αποτελεσµατικά.

Το ∆.Σ, ως υπεύθυνο για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κινδύνων τους οποίους 

αντιµετωπίζει  η Εταιρεία καθώς και για τη διαχείριση τους,  πέραν των περιοδικών ελέγχων σχετικά µε τη 

διαχείριση κινδύνων που πραγµατοποιεί, ενηµερώνεται από τα εκτελεστικά µέλη και τα στελέχη του, αναφορικά 

µε την  ύπαρξη ζητηµάτων ελέγχου ή περιστατικών, που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές 

οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνέπειες.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει µηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε την οικονοµική και λειτουργική κατάσταση από 

κάθε  επιχειρηµατική  µονάδα  και  τοµέα  δραστηριότητας.  Οι  εκθέσεις  και  οι  οικονοµικές  πληροφορίες 

βασίζονται  σε  µια  τυποποιηµένη  διαδικασία,  και  εξετάζονται  προκειµένου  οι  αποφάσεις  του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου να εφαρµοστούν από τα εκτελεστικά µέλη και στελέχη της εταιρείας.
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α) Η διαδικασία επισκόπησης  

Το ∆.Σ λαµβάνει περιοδικές αναφορές από την Επιτροπή Ελέγχου αλλά και την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, 

σχετικά µε τη λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Αυτές οι αναφορές, σε συνδυασµό µε την 

επισκόπηση  από  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  των  θεµάτων  που  περιγράφονται 

κατωτέρω,  επιτρέπει  στο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  να  διαµορφώσει  την  άποψη  του  σχετικά  µε  την 

αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων.

Το ∆.Σ. πραγµατοποιεί επισκόπηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα:

• Χαράσσοντας  την  επιχειρησιακή  στρατηγική  σε  επίπεδο  Εταιρείας  αλλά  και  επιχειρησιακών 

λειτουργιών και  τοµέων  µε µεσοπρόθεσµες αλλά και  µεσοµακροπρόθεσµες  εκτιµήσεις.  Βασικό 

σηµείο αυτής της διαδικασίας είναι η επισκόπηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών και 

τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείριση τους.

• Αξιολογώντας και ελέγχοντας σε τακτά διαστήµατα τη λειτουργική και χρηµατοοικονοµική απόδοση 

καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις την τρέχουσα περίοδο. Στα πλαίσια αυτά, πραγµατοποιείται 

σύγκριση  των  αποδόσεων  αυτών  µε  τα  αποτελέσµατα  προηγουµένων  ετών  µε  σκοπό  την 

υιοθέτηση  σχεδίων  δράσης  για  βελτιστοποίηση  της  λειτουργικής  και  χρηµατοοικονοµικής 

απόδοσης.

• Πραγµατοποιώντας, ετησίως κατ'  ελάχιστο, επικαιροποίηση και όπου απαιτείται αναθεώρηση των 

προγραµµάτων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας της Εταιρείας.

• Αξιολογώντας,  ελέγχοντας  και  τα  συστήµατα  και  τις  διαδικασίες  όσον  αφορά  την  υποβολή 

αναφορών και την κατάρτιση των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

• Αξιολογώντας, αναπτύσσοντας και διαχειριζόµενη τη λειτουργία των επιχειρησιακών της τοµέων. 

Τα συστήµατα και οι διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων, περιλαµβάνουν 

• Τη δηµιουργία, ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίων λογιστικών εφαρµογών και διαδικασιών.

• ∆ιαδικασίες περιορισµού της δυνατότητας πρόσβασης και µεταβολής του λογιστικού σχεδίου που 

χρησιµοποιείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του.

• Την ύπαρξη πολιτικών, τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα τµήµατα, που να διέπουν τη διατήρηση 

των  λογιστικών  βιβλίων,  την παρουσίαση  των  συναλλαγών καθώς  και  τις  κύριες  διαδικασίες 

χρηµατοοικονοµικού ελέγχου.

• ∆ιαδικασίες κλεισίµατος οι οποίες περιλαµβάνουν προθεσµίες υποβολής, αρµοδιότητες ταξινόµηση 

λογαριασµών και ενηµέρωση για απαιτούµενες γνωστοποιήσεις.

• ∆ιαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

• Την  επισκόπηση  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήµατα  των  λογιστικών  αρχών  και  πολιτικών  που 

εφαρµόζονται και τη διασφάλιση ότι είναι ενηµερωµένες και γνωστοποιούνται στο κατάλληλο 

προσωπικό.

• Την εφαρµογή των κατάλληλων µορφών εταιρικής αναφοράς τόσο για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης.

• Τη διενέργεια, σε µηνιαία βάση, ανάλυσης των αποκλίσεων ανάµεσα στα πραγµατικά αποτελέσµατα, 

τα  προϋπολογισµένα  και  τα  συγκριτικά  για  να  εντοπίζονται  µη  συνήθεις  συναλλαγές  και  να 

διασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των αποτελεσµάτων.

• Την  ύπαρξη  πολιτικών  και  διαδικασιών  για  σηµαντικές  συµφωνίες,  διαδικασίες  απογραφής  των 

αποθεµάτων, διαδικασίες πληρωµών. 

• Την  κατάρτιση  σε  µηνιαία  βάση  λεπτοµερούς  πληροφόρησης,  τόσο  σε  ατοµικό,  ανά 

δραστηριότητα / θυγατρική, όσο και σε ενοποιηµένο επίπεδο προς τη ∆ιοίκηση.
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β) Συστήµατα Πληροφορικής  

Τα  συστήµατα  πληροφορικής  που  έχουν  αναπτυχθεί  είναι  σχεδιασµένα  για  την  υποστήριξη  των 

µακροπρόθεσµων  στόχων  της  Εταιρείας  και  τα  διαχειρίζεται  µια  επαγγελµατικά  καταρτισµένη  Οµάδα 

∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων που απαρτίζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες. 

Εφαρµόζονται  κατάλληλες  πολιτικές  και  διαδικασίες  που καλύπτουν  όλους  τους  σηµαντικούς  τοµείς της 

επιχείρησης. Κάποιες από τις σηµαντικότερες διαδικασίες που εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Εταιρεία είναι οι 

ακόλουθες:

∆ιαδικασίες Ασφάλειας:

α) ∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Καθηµερινή – Εβδοµαδιαία - Μηνιαία - -Ετήσια)

β) ∆ιαδικασία Επαναφοράς

γ) Disaster Recovery Plan (διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση

καταστροφής) 

δ) Ασφάλεια αίθουσας κεντρικών υπολογιστών 

ε) Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών

∆ιαδικασίες Προστασίας:

α) Λογισµικό Αντιιών (Αntivirus Security)

β) Προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ε-mail Security)

γ) Τείχος προστασίας (Firewall)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο  ρόλος,  οι  αρµοδιότητες  και  το  πλαίσιο  λειτουργίας  της  Γενικής  Συνέλευσης  περιγράφονται  στο 

Καταστατικό  της  Εταιρείας.  Ως  προς  την  προδικασία  σύγκλησης,  το  δικαίωµα  συµµετοχής,  τα  απαιτούµενα 

ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας κλπ, δεν υπάρχουν γενικώς αποκλίσεις από τις κατά νόµο προβλέψεις.

Σηµειώνεται ότι, ως προς την διαδικασία συγκλήσεως Γ.Σ. και τα δικαιώµατα µειοψηφίας που εισήχθησαν 

προσφάτως  µε  τον  Ν.  3884/2010,  υπερισχύουν  οι  τελευταίες,  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  σκοπούµενη 

αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων και την λεπτοµερή ενηµέρωσή τους.

Πολιτική της Εταιρείας και του Οµίλου είναι να διασφαλίζει την καλόπιστη και ανοικτή επικοινωνία µε τους 

µετόχους, γι’ αυτό και είναι πάντοτε στη διάθεσή τους να ανταποκρίνονται στα αιτήµατα πληροφόρησης και 

ενηµέρωσής τους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρικών θεµάτων  αποκλειστικά προς το 

συµφέρον  της  Εταιρείας  και  των  µετόχων  της,  βάσει  του  Καταστατικού  της  εταιρείας  αλλά  και  των 

διατάξεων της νοµοθεσίας. Οι βασικές αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι οι εξής:

• Ο προσδιορισµός των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων της Εταιρείας.

• Η λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

• Η εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Το ∆.Σ. εκλέγεται από τους µετόχους και απαρτίζεται από 10 µέλη, εκ των οποίων τα 4 είναι µη εκτελεστικά και 

εξ αυτών 2 είναι συγχρόνως και ανεξάρτητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας αλλά και του Ν. 

3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Τα µέλη του ∆. Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων 

και η θητεία τους είναι τριετής, λήγουσα την 29/6/2012. 

Η εµπειρία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει διαφορετικά επαγγελµατικά υπόβαθρα, που 

εκπροσωπούν υψηλό επίπεδο επιχειρηµατικών  και  οικονοµικών  γνώσεων που είναι  βασική  για  τη  επιτυχή 

λειτουργία της εταιρείας. Η σύνθεση του ∆Σ είναι ισορροπηµένη, µε τρόπο που να διασφαλίζεται η εύρυθµη και 

αποτελεσµατική λειτουργία του.  Τα ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη είναι σε θέση να παρέχουν στο ∆.Σ. 

αµερόληπτες απόψεις και συµβουλές για τη λήψη των αποφάσεων του, να εξασφαλίσουν το συµφέρον της 

Εταιρείας, προστατεύοντας µετόχους και  εργαζοµένους, ενώ τα εκτελεστικά µέλη είναι υπεύθυνα για την 

εξασφάλιση της εφαρµογής των στρατηγικών και πολιτικών που εκάστοτε αποφασίζει το ∆.Σ.
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα µέλη του ∆Σ, καθώς και τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της 
θητείας τους αναλυτικά για το καθένα. 

Τίτλος Όνοµα
Εκτελεστικό / Μη

Εκτελεστικό
Μέλος

Ανεξάρτητο 
Μέλος

Έναρξη 
Θητείας

Λήξη 
Θητείας

Πρόεδρος Κων/νος Στέγγος Εκτελεστικό 26/06/2009 26/06/2012

Αντιπρόεδρος Ζωή Στέγγου Εκτελεστικό 26/06/2009 26/06/2012

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

Γεώργιος Στέγγος Εκτελεστικό 26/06/2009 26/06/2012

Μέλος Στυλιανή Στέγγου Μη Εκτελεστικό 26/06/2009 26/06/2012

Μέλος Μαριάννα Στέγγου Μη Εκτελεστικό 26/06/2009 26/06/2012

Μέλος Μαρία Σβώλη Εκτελεστικό 26/06/2009 26/06/2012

Μέλος, Γενικός & 
Τεχνικός 
∆ιευθυντής

Κων/νος Λυρίγκος Εκτελεστικό 26/06/2009 26/06/2012

Μέλος Αθανάσιος Κλαπαδάκης Εκτελεστικό 26/06/2009 26/06/2012

Μέλος
Κων/νος 
Ριζόπουλος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο 26/06/2009 26/06/2012

Μέλος
Αλέξανδρος 
Παπαϊωάννου

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο 26/06/2009 26/06/2012

Τα θέµατα που θα αποτελέσουν αντικείµενο συνεδρίασης είτε του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γνωστοποιούνται 

στα αντίστοιχα µέλη εκ των προτέρων, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όποιο µέλος αδυνατεί, να παραστεί 

να εισφέρει τις απόψεις του.

Το ∆.Σ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για να συζητήσει τα διάφορα εταιρικά θέµατα. Τα θέµατα 

προς συζήτηση αφορούν ένα εύρος διοικητικών, λειτουργικών και στρατηγικών υποθέσεων της εταιρείας. Οι 

συνεδριάσεις του ∆.Σ πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε όσα ορίζει το καταστατικό της εταιρείας.

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στην ετήσια οικονοµική έκθεση Σηµείωση 

8.4.

Για την βέλτιστη επίτευξη της εταιρικής στρατηγικής, αλλά και την ευέλικτη λειτουργία της Εταιρείας, το ∆.Σ 

επιτρέπεται να εκχωρεί µέρος των αρµοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, 

προς ένα ή περισσότερα µέλη του Συµβουλίου ή και προς πρόσωπα εκτός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

α) Αρµοδιότητες του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου   του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Οι αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. καθορίζονται από το Καταστατικό και τον Κανονισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της εταιρείας και συνοπτικά είναι :

• Η διεύθυνση του ∆Σ θέτοντας τα θέµατα προς συζήτηση,  λαµβάνοντας υπόψη τα ζητήµατα της 

Εταιρίας  και  τις  εισηγήσεις  των  λοιπών  µελών  και  εξασφαλίζοντας  κατ'  αυτόν  τον  τρόπο  την 

αποτελεσµατική λειτουργία του.

• Η ορθολογική διαχείριση και καταµερισµός του χρόνου που διαθέτει το ∆Σ για τη διευθέτηση των 

σύνθετων ζητηµάτων.

• Η οµαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων

Οι  αρµοδιότητες  του  ∆ιευθύνοντος  Συµβούλου καθορίζονται  από  το Καταστατικό  και  τον  Κανονισµό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας και συνοπτικά είναι :

• Η διεύθυνση της εσωτερικής λειτουργίας των γραφείων της εταιρείας, η ρύθµιση και διεκπεραίωση 

των σχέσεων µε το προσωπικό, τους Προµηθευτές και τους Πελάτες. 

• Η διεκπεραίωση των καθηµερινών δραστηριοτήτων της Εταιρείας µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

του όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το ∆Σ.

• Η  διασφάλιση  της  πιστής  εφαρµογής  των  στρατηγικών  αποφάσεων  και  διαδικασιών  εντός  της 

Εταιρείας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το ∆Σ.
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• Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τα εκτελεστικά µέλη, τα στελέχη και το προσωπικό της 

εταιρείας,  µε  απώτερο  στόχο  την  κατάρτιση  και  ανάπτυξη  στελεχών  ικανών  να  επανδρώσουν 

διευθυντικές θέσεις στο µέλλον.

• Στα  πλαίσια  της  ανάπτυξης  της  Εταιρείας  και  της  χάραξης  της  µελλοντικής  στρατηγικής,  ο 

προσδιορισµός και η αξιολόγηση των επιχειρηµατικών εξελίξεων και προοπτικών.

β) Βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Α. ΣΤΈΓΓΟΣ – ΠΡΌΕ∆ΡΟΣ 

Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Στέγγος, είναι διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1960). Κατά το διάστηµα 

1962-63 εργάστηκε ως προϊστάµενος Εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Νοµού Αχαΐας. Το 1965 ίδρυσε την κατασκευαστική εταιρεία «Πέλοψ» η οποία µετεξελίχθηκε στην σηµερινή 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». Το 1973 ιδρύει την κατασκευαστική εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» . Το 1975 ιδρύει 

την  εταιρεία  «ΤΟΞΟΤΗΣ  ΑΤΕ».  Από  το  1996  µέχρι  σήµερα  ίδρυσε  ή  εξαγόρασε  εταιρίες  ποικίλων 

δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και δηµιούργησε οµάδα εταιριών (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΑΕ, ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, κ.λπ.)  γνωστή ως όµιλος  εταιριών της «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». Είναι πρόεδρος του ∆.Σ σχεδόν σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου. 

ΖΩΉ Γ. ΣΤΈΓΓΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η κα. Ζωή Γ. Στέγγου, είναι Τοπογράφος Μηχανικός (Ε.Μ.Π 1959) και µετεκπαιδεύτηκε στην Γάλλια στην 

επίβλεψη των οικοδοµικών έργων. Κατά το διάστηµα 1959-1970 εργάστηκε στο Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων 

σε τµήµατα Πολεοδοµίας και Τοπογραφικό καθώς και στην επίβλεψη δηµοσίων έργων. Κατά το διάστηµα 

1970-1973 εργάστηκε στην ∆/νση Πολεοδοµίας Αθηνών ως Προϊστάµενη του Τοπογραφικού τµήµατος. Κατά 

το  διάστηµα  1973-1983  εργάστηκε  στην  ∆/νση  Κατασκευών  έργων  οδοποιίας  Αθηνών-Πειραιώς  και 

Περιχώρων  ως  προϊστάµενη  του  τµήµατος  µελετών.  Κατά  το  διάστηµα  1989-1993  διατέλεσε  Γενικός 

∆ιευθυντής  της  εταιρείας  «ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  ΑΕ».  Από το  1993  έως  και  σήµερα  είναι  διοικητικό 

στέλεχος του Οµίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». Επίσης συµµετέχει στα ∆.Σ. της πλειοψηφίας των 

εταιρειών του Οµίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ». 

ΓΕΏΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΈΓΓΟΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο κ. Γεώργιος Κ. Στέγγος, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (University of Miami 1989 -Ε.Μ.Π. 1996). Κατά το 

διάστηµα  1991  έως  και  σήµερα  είναι  Επικεφαλής  της  ∆ιεύθυνσης  Επενδύσεων  &  Προµηθειών  Οµίλου 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. Επίσης κατά το διάστηµα 1993 έως το 1998 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ∆Σ της 

εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» απασχολούµενος µε την διοίκηση πάσης φύσεως έργων που εκτελούσε η εταιρεία. 

Επίσης συµµετέχει στα ∆.Σ. της πλειοψηφίας των εταιρειών του Οµίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ».

ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΒΩΛΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Η κα. Μαρία Γ. Σβώλη, είναι πτυχιούχος ∆ηµόσιας Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών. Εργάστηκε από το 1968 έως 

την συνταξιοδότηση της το 2003 στην «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» θυγατρική του Οµίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΑΕ», ως  υπεύθυνη  επίβλεψης  έργων.  Σήµερα  συµµετέχει  στο ∆.Σ.  διαφόρων εταιρειών  του Οµίλου  της 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ»

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Κ. ΣΤΕΓΓΟΥ – ΜΕΛΟΣ 

Η κα.  Μαριάννα  Κ.  Στέγγου,  είναι  διπλωµατούχος  Πολιτικός  Μηχανικός  (University of Miami 1998).Είναι 

κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στην Επιστήµη του Πολιτικού Μηχανικού του Πανεπιστηµίου του Miami,ΗΠΑ. 

συµµετέχει στα ∆.Σ.  της πλειοψηφίας των εταιρειών του Οµίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» ως µη 

εκτελεστικό µέλος. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κ. ΣΤΕΓΓΟΥ – ΜΕΛΟΣ
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Η κα. Στυλιανή Κ. Στέγγου, είναι διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (University of Miami 1983 – Ε.Μ.Π. 

1989).  Συµµετέχει  στο  ∆.Σ.  διαφόρων  εταιρειών  του  Οµίλου  της  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΑΕ»  ως  µη 

εκτελεστικό µέλος.

ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ Ν. ΚΛΑΠΑ∆ΑΚΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, είναι διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1978). Από το 1978 έως και σήµερα έχει εργασθεί ως µελετητής, επιβλέπων, 

κατασκευαστής είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας, είτε ως επί συµβάσει υπάλληλος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, είτε ως 

στέλεχος κατασκευαστικών και λοιπών ανωνύµων εταιρειών ασχολούµενος µε πάσης φύσεως τεχνικά έργα. 

Επίσης  συµµετείχε  επί  σειρά  ετών  σε  ∆ιοικητικά  Συµβούλια  κατασκευαστικών  αλλά  και  άλλων 

δραστηριοτήτων Ανωνύµων Εταιρειών. Από τον Ιανουάριο του 2009 είναι εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. της 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» και άλλων εταιρειών του Οµίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ».

ΑΛΈΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 Ο  κ.  Αλέξανδρος  ∆.  Παπαϊωάννου,  είναι  Μηχανολόγος  Μηχανικός  (Πολυτεχνείο  TORINO  1981). 

Μετεκπαιδεύτηκε στις Αυτοκινητιστικές Κατασκευές στην Scuola di Motorizzazione , Ιταλία. Έχει εργασθεί ως 

µελετητής επιβλέπων, κατασκευαστής, ασχολούµενος µε πάσης φύσεως τεχνικά έργα. Επίσης διετέλεσε επί 

σειρά ετών ∆ιευθυντής Παραγωγής και Εµπορικός ∆ιευθυντής στην «ΕΛΒΟ ΑΒΕ». Από τις αρχές του 2007 

είναι Πρόεδρος ∆.Σ. της εταιρείας διαχείρισης χώρων στάθµευσης « ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Α.Ε.».Είναι ανεξάρτητο και 

µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» και άλλων τριών εταιρειών του Οµίλου της 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο  κ.  Κωνσταντίνος  Π.  Ριζόπουλος,  είναι  Οικονοµολόγος,  πτυχιούχος  Οικονοµικών  Επιστηµών  (Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1981). Κατά το διάστηµα 1981-1995 εργάστηκε στην «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» 

ως  Οικονοµικός  ∆ιευθυντής  ενώ ταυτόχρονα  συµµετείχε  και  στα  ∆.Σ.  των  θυγατρικών  του  Οµίλου  της 

«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ». Την περίοδο 1995-1996 εργάστηκε ως Οικονοµικός ∆ιευθυντής στην «ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ». Κατά 

το  διάστηµα  1996-2001  διατέλεσε  Γενικός  και  Οικονοµικός  ∆ιευθυντής  στην  «TOP MAGE AE».. Είναι 

ανεξάρτητο και µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» και άλλων τριών εταιρειών 

του Οµίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ».

ΛΥΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Πτυχιούχος  Πολιτικός  Μηχανικός  του  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  εργοταξιάρχης  σε  µεγάλες 

εταιρείες, Μέλος του ∆.Σ. της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ∆/ντης Έργων της εταιρείας άνω των 20 ετών.
 

 Επιτροπές 

α) Επιτροπή Ελέγχου  

Η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει, εποπτεύει και διασφαλίζει ότι οι εσωτερικοί κι εξωτερικοί έλεγχοι της Εταιρείας, 

εκτελούνται µε τρόπο αποτελεσµατικό, ανεξάρτητο και σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Ακόµη, 

η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει και υποστηρίζει τον ετήσιο τακτικό έλεγχο, την εξαµηνιαία επισκόπηση καθώς 

επίσης και την ελεγκτική εργασία που διεξάγεται από το τµήµα του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, ενώ 

συγχρόνως διασφαλίζει τη συµµόρφωση της ∆ιοίκησης µε τις παρατηρήσεις τόσο των εξωτερικών όσο και των 

εσωτερικών ελεγκτών.

Επιπλέον,  η  Επιτροπή  Ελέγχου  αξιολογεί  την  καταλληλότητα  του  συστήµατος  εσωτερικού ελέγχου,  των 

πληροφοριακών συστηµάτων και των συστηµάτων ασφαλείας που διαθέτει η Εταιρεία, καθώς επίσης και τις 

εκθέσεις  των  εξωτερικών  ελεγκτών  αναφορικά  µε  τη  σύνταξη  των  οικονοµικών  καταστάσεων.  Επίσης, 

παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αποτελεσµατική λειτουργία  του 

συστήµατος  διαχείρισης  κινδύνων.  Τέλος,  είναι  αρµόδια  για  τη  διαµόρφωση  σύστασης  προς  το  ∆.Σ 

προκειµένου αυτό να διαµορφώσει πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισµό του νόµιµου ελεγκτή.
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∆ραστηριότητες Επιτροπής Ελέγχου

i.  Συνεδριάσεις και συµµετοχή  

Η Επιτροπή συνεδρίασε 3 φορές κατά το έτος 2010. Οι συνεδριάσεις  αυτές  προγραµµατίστηκαν ώστε να 

συµπέσουν χρονικά µε τη διαδικασία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  της  Εταιρείας  και  η  ελεγκτική  εταιρία  GRANT THORNTON είχαν  την  ευκαιρία  να 

συζητήσουν τα θέµατα µε την Επιτροπή Ελέγχου χωρίς  την  παρουσία  των  εκτελεστικών  µελών και  των 

στελεχών της εταιρείας.

 
ii. Επισκόπηση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων      

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  εξέτασε  θέµατα  σχετικά  µε  τη  χρηµατοοικονοµική  πληροφόρηση  όσον  αφορά  τις 

οικονοµικές καταστάσεις του 2009 καθώς και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του πρώτου εξαµήνου του 2010. 

Επίσης,  επανεξέτασε  τις  κυριότερες  εκτιµήσεις  και  κρίσεις  που  επηρεάζουν  σηµαντικά  τα  οικονοµικά 

αποτελέσµατα, τα κυριότερα θέµατα γνωστοποίησης και παρουσίασης ώστε να διασφαλίσει την πληρότητα, 

σαφήνεια και επαρκή πληροφόρηση των οικονοµικών καταστάσεων, προ της υποβολής τους στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Επιπλέον, εξέτασε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από επισκόπηση της Grant Thornton επί των 

Εκθέσεων ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση του 2009 και το πρώτο εξάµηνο του 2010, η 

κατάρτιση των οποίων αποτελεί νοµική υποχρέωση της Εταιρείας.

iii. Εξωτερικός έλεγχος      

Ανεξαρτησία
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι  αρµόδια για την ανάπτυξη, την εφαρµογή και τον έλεγχο των  διαδικασιών  της 

Εταιρείας  αναφορικά  µε  τον  εξωτερικό  έλεγχο.  Οι  διαδικασίες  αυτές  έχουν  σχεδιαστεί  µε  γνώµονα  την 

εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και αντικειµενικότητας των εξωτερικών ελεγκτών.  Επί της αρχής οι εξωτερικοί 

ελεγκτές αποκλείονται από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και δεν µπορούν να απασχοληθούν στη 

εταιρεία  σε  αντικείµενο  µη  ελεγκτικό  εκτός  αν  συντρέχουν  επιτακτικοί  λόγοι.  Οποιαδήποτε  πρόταση 

απασχόλησης εξωτερικών ελεγκτών για µη ελεγκτική εργασία πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου πριν 

από την τοποθέτηση τους.

Αναφορικά µε την πρόταση προς το ∆.Σ για ανανέωση της συνεργασίας για ένα έτος µε τη Grant Thornton, η 

Επιτροπή  Ελέγχου  έλαβε  υπόψη  τη διάρκεια  της  θητείας  τους  ως  ελεγκτές  και  εξέτασε  την  αναγκαιότητα 

διεξαγωγής µια πλήρους διαδικασίας προσφοράς. ∆εν υπήρξε καµία συµβατική υποχρέωση που να περιορίζει την 

απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά µε επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών.

iv. Εσωτερικός έλεγχος      

Το 2010 η Επιτροπή Ελέγχου:

• Επιθεώρησε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιούνται  από την υπηρεσία  εσωτερικού 

έλεγχου και εξέτασε την ανταπόκριση της ∆ιοίκησης για τα ζητήµατα που ανέδειξε, µεταξύ άλλων και 

την εφαρµογή τυχόν συστάσεων της.

• Επιθεώρησε και ενέκρινε το πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου για το 2011,  συµπεριλαµβανοµένης της 

προτεινόµενης προσέγγισης του ελέγχου. 

• Επιθεώρησε την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του 

∆. Σ. και των εκτελεστικών στελεχών σε θέµατα  όπως είναι η ανεξαρτησία,  η επάρκεια πόρων και 

επαγγελµατικής κατάρτισης,  η στρατηγική,  ο  προγραµµατισµός  και  η µεθοδολογία  του εσωτερικού 

ελέγχου.

• Έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις  των εσωτερικών ελεγκτών και  της Grant  Thornton σχετικά  µε τα 

συστήµατα  εσωτερικού  ελέγχου  της  Εταιρίας  και  υπέβαλλε  στο  ∆.Σ.  τα  αποτελέσµατα  της 

επισκόπησης.
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Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί µια ανεξάρτητη λειτουργία που εξασφαλίζει  ότι όλες οι εργασίες 

στην  Εταιρεία  εκτελούνται  σύµφωνα  µε  τους  εταιρικούς  στόχους,  τις  πολιτικές  και  τις  διαδικασίες.  Πιο 

συγκεκριµένα,  ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει  στη  διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας των 

εσωτερικών συστηµάτων χρηµατοοικονοµικού ελέγχου σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ο εσωτερικός ελεγκτής δρα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Άσκηση του Εσωτερικού 

Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε το ν. 3693/2008. και 

είναι τα εξής: 

Πρόεδρος : Κων/νος Ριζόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Μέλος : Μαριάννα Στέγγου, µη εκτελεστικό µέλος

Μέλος : Αλέξανδρος Παπαϊωάννου , ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Τα παραπάνω µέλη διαθέτουν σηµαντική εργασιακή εµπειρία από την απασχόληση τους, στο παρελθόν, ως 

στελέχη οικονοµικών διευθύνσεων αλλά και από άλλες σχετικές  επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Ειδικά ο κ. 

Κων/νος Ριζόπουλος, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 37 του ν.  3693/2008 διαθέτοντας  αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής  και 

ελεγκτικής.

Τα υπόλοιπα δύο µέλη επίσης προσφέρουν στην Επιτροπή Ελέγχου µακροχρόνια επιχειρηµατική εµπειρία και 

επαρκή γνώση επί οικονοµικών θεµάτων.

Επικοινωνία µε τους Μετόχους

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σηµασία της αποτελεσµατικής και έγκαιρης επικοινωνίας µε τους µετόχους και το 

ευρύτερο  επενδυτικό  κοινό.  Μετά  την  ανακοίνωση  τον  ενδιάµεσων  και  ετήσιων  οικονοµικών 

αποτελεσµάτων, οι ενοποιηµένες οικονοµικές εκθέσεις, περισσότερες πληροφορίες, και άλλες ανακοινώσεις 

είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www  .  techol  .  gr   και www  .  mochlos  .  com   . Η Εταιρεία διατηρεί 

υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων, το οποίο αναρτά σχετικές πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, 

όπου οι  µέτοχοι  και  οι  πιθανοί  επενδυτές  µπορούν  να  βρουν  µια  περιγραφή των  όρων και  αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, καθώς και τη διάρθρωση της ∆ιοίκησης, στοιχεία για τους µετόχους, 

τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τα δελτία τύπου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆'

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου

Ο Όµιλος  εκτίθεται  σε  χρηµατοοικονοµικούς  κινδύνους  όπως  µεταβολές  στις  συναλλαγµατικές  ισοτιµίες, 

επιτόκια, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το 

γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στην κατά το δυνατόν έγκαιρη πρόβλεψη των 

τάσεων στις  χρηµατοπιστωτικές  αγορές και  επιδιώκει  να  ελαχιστοποιήσει  την  ενδεχόµενη  αρνητική  τους 

επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του οµίλου. 

Η  διαχείριση  κινδύνων  διεκπεραιώνεται  από  την  κεντρική  υπηρεσία  διαχείρισης  διαθεσίµων,  η  οποία 

προσδιορίζει  και  εκτιµά  τους  χρηµατοοικονοµικούς  κινδύνους  σε  συνεργασία  µε  τις  υπηρεσίες  που 

αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση από 

τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης του οµίλου προς τους αντισυµβαλλόµενους της. Οι συνήθεις 

κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος είναι οι ακόλουθοι:

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
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Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των 

περιουσιακών  στοιχείων  αλλά  και  των  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων,  εξαιτίας  των  αλλαγών  στις 

συναλλαγµατικές  ισοτιµίες.  Ο  Όµιλος  δραστηριοποιείται  σε  διεθνές  επίπεδο  και  συνεπώς  εκτίθεται  σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο από τις µεταβολές της ισοτιµίας µεταξύ RΟΝ και  Ευρώ, λόγω της 

δραστηριοποίησης  του  οµίλου  στην  αγορά  της  Ρουµανίας.  Αυτός  ο  κίνδυνος  προκύπτει  κυρίως  από 

µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και από υποχρεώσεις σε νόµισµα Ρουµανίας. Σε περίπτωση σηµαντικών 

µεταβολών των ισοτιµιών αυτών ενδεχοµένως να επηρεαστούν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του Οµίλου. Ο 

Όµιλος προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει στην εφαρµογή εργαλείων αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού 

κινδύνου, καθώς τη στιγµή αυτή και λόγω της γενικότερης αστάθειας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 

δεν  υφίσταται  αγορά  εργαλείων  αντιστάθµισης  µε  το  RΟΝ.  Παρόλα  ταύτα  στο  πλαίσιο  της  επαρκούς 

αντιµετώπισης  του  ανωτέρω  κινδύνου  βρίσκεται  σε  διαρκή  επαφή  µε  τους  χρηµατοοικονοµικούς  του 

συµβούλους, προκειµένου να προσδιορίζεται συνεχώς η ορθότερη πολιτική αντιστάθµισης σε ένα περιβάλλον 

το οποίο διαρκώς µεταβάλλεται.

Αναλυτική παράθεση στη σηµείωση 9.1 των οικονοµικών καταστάσεων.

Πιστωτικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο  Όµιλος  δεν  είναι  εκτεθειµένος  σε  συγκεντρώσεις  πιστωτικού  κινδύνου,  µε  εξαίρεση  το  τοµέα  των 

κατασκευών καθώς σηµαντικό τµήµα των εσόδων του εν λόγω τοµέα προέρχεται από πωλήσεις προς το 

∆ηµόσιο.  Εποµένως  ως  επί  το  πλείστον  τα  έσοδα  αυτά  εισπράττονται  από  τους  πελάτες  (∆ηµόσιο)  µε 

σηµαντική καθυστέρηση το τελευταίο διάστηµα, η οποία ποικίλλει από 1 έως 5 µήνες στην Ελλάδα και έως 1 

έως 4 µήνες στο εξωτερικό. Για την κάλυψη των καθυστερήσεων αυτών και την εξασφάλιση της αναγκαίας 

ρευστότητας,  στόχος  του  οµίλου  είναι  να  διατηρεί  ικανά  τραπεζικά  όρια  για  την  προεξόφληση 

υπογεγραµµένων  λογαριασµών  από  τραπεζικά  ιδρύµατα.  Σε  περίπτωση  επιµήκυνσης  της  παραπάνω 

καθυστέρησης  είσπραξης  των  εσόδων  ενδεχοµένως  να  επηρεαστούν  σηµαντικά  τα  αποτελέσµατα  του 

Οµίλου,  το  γεγονός  όµως  ότι  κανένα  από  τα  ακίνητα  ιδιοκτησίας  του  Οµίλου  της  ΜΟΧΛΟΣ  δεν  έχει 

χρησιµοποιηθεί  ως  εγγύηση  για  κάλυψη  τραπεζικής  χρηµατοδότησης.,  δηµιουργεί  την  πεποίθηση  ότι  ο 

κίνδυνος αυτός είναι διαχειρίσιµος.

Επιπλέον, η ∆ιοίκηση του Οµίλου συστηµατικά αξιολογεί την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, και για το λόγο 

αυτό  βρίσκεται  σε  διαρκή  επαφή  µε  τους  χρηµατοοικονοµικούς  της  συµβούλους,  προκειµένου  να 

προσδιορίζεται  συνεχώς  η  ορθότερη  πολιτική  µείωσης  ή  εξάλειψης  του  πιστωτικού  κινδύνου  σε  ένα 

περιβάλλον το οποίο διαρκώς µεταβάλλεται.

Αναλυτική παράθεση στις σηµειώσεις 9.3 των οικονοµικών καταστάσεων.

Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας Λόγω Μεταβολών των Επιτοκίων

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές του Οµίλου επηρεάζονται από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. 

Ο  κίνδυνος  µεταβολής  των  επιτοκίων  προέρχεται  κυρίως  από  δανειακές  υποχρεώσεις  αλλά  και  από 

υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ο Όµιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η 

πολιτική δε του Οµίλου,  είναι  να  διατηρεί  περίπου το σύνολο του δανεισµού σε προϊόντα κυµαινόµενου 

επιτοκίου. Πολιτική του Οµίλου είναι η διατήρηση των δανειακών του υπολοίπων στα χαµηλότερα δυνατά 

επίπεδα,  µε  ταυτόχρονη  όµως  διασφάλιση  τέτοιων  γραµµών  χρηµατοδότησης  από  τις  συνεργαζόµενες 

τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόµενη ανάπτυξη και επέκταση του Οµίλου. 

Σε κάθε περίπτωση και λόγω της διαρκούς και επίπονης προσπάθειας για εξορθολογισµό του κόστους και 

µείωσης  του  τραπεζικού  δανεισµού  της,  η  ∆ιοίκηση  του  Οµίλου  αξιολογεί  την  έκθεση  στον  κίνδυνο 

επίπτωσης στα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές του Οµίλου από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων ως 

διαχειρίσιµη. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων σε 

µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%:
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Α. Αύξηση επιτοκίων κατά 1%:

Τα  αποτελέσµατα  της  περιόδου  καθώς  και  τα  Ίδια  Κεφάλαια  του  Οµίλου  σε  αυτή  την  περίπτωση  θα 

επιβαρύνονταν κατά € 305 χιλ. και € 263 χιλ. την 31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα. 

Β. Μείωση επιτοκίων κατά 1%:

Τα  αποτελέσµατα  της  περιόδου  καθώς  και  τα  Ίδια  Κεφάλαια  του  Οµίλου  σε  αυτή  την  περίπτωση  θα 

αυξάνονταν κατά € 305 χιλ. και € 263 χιλ. την 31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα. 

Κίνδυνοι από µεταβολές στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδους των κατασκευών

Οι  κατασκευαστικές  δραστηριότητες  εξαρτώνται  σε  µεγάλο  βαθµό  από  την  πορεία  του  προγράµµατος 

επενδύσεων σε έργα υποδοµής που εφαρµόζει το ελληνικό και ρουµανικό κράτος. Εποµένως, η εξέλιξη των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και συνεπακόλουθα του Οµίλου επηρεάζεται στο 

άµεσο  µέλλον  από  το  βαθµό  και  το  ρυθµό  υλοποίησης  των  έργων  που  χρηµατοδοτούνται  από  την 

Ευρωπαϊκή  Ένωση  αλλά  και  τα  Π.∆.Ε.  των  χωρών  αυτών.  ∆εν  αποκλείεται  µελλοντικές  αλλαγές  στη 

διαδικασία κατανοµής των δηµοσίων ή κοινοτικών πόρων για έργα υποδοµής να επηρεάσουν σηµαντικά τις 

δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου.

Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων

Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνουν οι εταιρείες του Οµίλου, περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά 

µε την ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Η εταιρεία και ο όµιλος τη ΜΟΧΛΟΣ διαθέτουν πολύ µεγάλη εµπειρία 

και τεχνογνωσία στην εκτέλεση σύνθετων και µεγάλων κατασκευαστικών έργων και µέχρι σήµερα δεν έχουν 

σηµειωθεί γεγονότα ή απρόβλεπτα έξοδα που να σχετίζονται µε την εκτέλεση των έργων. Όµως δεν µπορεί 

να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο πιθανής εµφάνισης στο µέλλον έκτακτων εξόδων από απρόβλεπτα γεγονότα 

µε αποτέλεσµα πιθανώς να επηρεαστούν δυσµενώς οι δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 

Οµίλου.

Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους 

Σε πολλά έργα οι εταιρείες του Οµίλου αναθέτουν µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το καθεστώς 

της υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Όµιλος φροντίζει να συνάπτει συµφωνίες µε τους υπεργολάβους 

οι οποίες να καλύπτουν την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν σφαλµάτων µε δική τους 

ευθύνη, δεν µπορεί όµως να αποκλεισθεί, αν και θεωρείται ελάχιστα πιθανόν, το ενδεχόµενο σε ορισµένες 

περιπτώσεις  οι  υπεργολάβοι  να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις  τους,  µε συνέπεια 

αυτές να βαρύνουν τελικά τον Όµιλο. 

Κίνδυνοι που συνδέονται µε το νοµικό καθεστώς που διέπει την προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση 

και επίβλεψη των δηµοσίων και ιδιωτικών έργων

Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου στον κατασκευαστικό κλάδο εξαρτώνται από τη νοµοθεσία που 

ρυθµίζει  τόσο  τα  δηµόσια  έργα  (προκήρυξη,  ανάθεση,  εκτέλεση,  επίβλεψη),  όσο  και  θέµατα  που 

αναφέρονται στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στη δηµόσια υγεία, στο εργασιακό και στη φορολόγηση. Είναι 

γεγονός ότι ο Όµιλος έχει το µέγεθος και τις υποδοµές να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σε µεταβολές της 

σχετικής  νοµοθεσίας,  αλλά  δεν  µπορεί  να  αποκλειστεί  το  ενδεχόµενο  µελλοντικές  νοµοθετικές 

µεταρρυθµίσεις να προκαλέσουν, έστω και πρόσκαιρα, αρνητικές επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα 

του Οµίλου.

Κίνδυνοι  που  προκύπτουν  από  ζηµιές  /  βλάβες  σε  πρόσωπα,  εξοπλισµό  και  περιβάλλον 

(ασφαλιστική κάλυψη)

Οι δραστηριότητες του Οµίλου αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα 

όπως,  µεταξύ άλλων,  ατυχήµατα,  τραυµατισµούς  και  βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόµενους  ή/και  τρίτους), 

βλάβες  στο  περιβάλλον,  ζηµιές  σε  εξοπλισµό  και  περιουσίες  τρίτων.  Όλα  τα  παραπάνω  πιθανόν  να 

προκαλέσουν  καθυστερήσεις  ή  στην  δυσµενέστερη  περίπτωση  διακοπή  εκτέλεσης  εργασιών  στα 
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εµπλεκόµενα  έργα.  Λαµβάνονται  βέβαια  όλα  τα  απαραίτητα  προληπτικά  µέτρα  ώστε  να  αποφεύγονται 

τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

∆εν µπορεί όµως να αποκλειστεί το ενδεχόµενο το ύψος των υποχρεώσεων των εταιρειών του Οµίλου από 

τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα να υπερβαίνει τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις που θα λάβει, µε συνέπεια 

µέρος των εν λόγω προκυπτουσών υποχρεώσεων να απαιτηθεί να καλυφθεί από τις εταιρείες του Οµίλου.

Συνήθως  η  ασφαλιστική  κάλυψη  που  παρέχουν,  καλύπτει  κόστος  επιδιόρθωσης  σχεδιαστικών  ή 

κατασκευαστικών  ελαττωµάτων.  Όµως,  πιθανώς σε  κάποιες  περιπτώσεις  η κάλυψη  αυτή να µην  αρκετή 

προκειµένου να καλύψει όλες τις απαιτήσεις από εγγυήσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι κατασκευαστές 

και είναι συνήθως δαπανηρή.

Αν και συνήθως ο όµιλος απαιτεί από τους υπεργολάβους να τον αποζηµιώσουν για ελαττώµατα που µπορεί 

να προκύψουν, δεν µπορεί πάντα να επιβάλλει στις συµβάσεις που υπογράφει τέτοιες αποζηµιώσεις. Γι’ αυτό 

το λόγο το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης και η µη ικανοποίηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων µπορεί 

να επιδράσει αρνητικά στα λειτουργικά του αποτελέσµατα.

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη

Η διοίκηση της Εταιρείας καθώς και των επιµέρους εταιρειών που περιλαµβάνονται στον Όµιλο, στηρίζεται σε 

µία οµάδα έµπειρων στελεχών, τα περισσότερα εκ των οποίων εργάζονται στον Όµιλο πολλά έτη και έχουν 

αποκτήσει  βαθιά γνώση του αντικειµένου τους.  Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται  σε 

αρµονική συνεργασία µε αντικειµενικό σκοπό την πρόοδο και ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει 

την  απαιτούµενη  υποδοµή  ώστε  να  αντιµετωπίσει  τυχόν  απώλεια  στελέχους  ή  στελεχών  της  χωρίς 

σηµαντικές επιπτώσεις στην οµαλή της πορεία. 

Κοινωνικός Απολογισµός 

Η εισφορά του οµίλου σε τεχνολογικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνικών υποδοµών, αλλά και σε κοινωνικο-

οικονοµικό είναι σηµαντική. Ο Όµιλος επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση των ατόµων, που 

στελεχώνουν τις εταιρείες του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρηµατικές 

απαιτήσεις και εξελίξεις, µε σκοπό τη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της αγοράς και ταυτόχρονα να προβάλλουν αξίες, που να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και να 

προστατεύουν το περιβάλλον.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε'

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη 

Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τοµέα, µέσω της εντατικοποίησης εκτέλεσης των 

υφισταµένων έργων αλλά και µέσω ανάληψης νέων έργων στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό, είναι οι 

στόχοι για την νέα χρονιά του 2011.

Αντιµετώπιση της δυσµενούς χρηµατοοικονοµικής συγκυρίας

Οι  προοπτικές  του  Οµίλου  ήδη  επηρεάζονται  από  το  δυσχερές  επιχειρηµατικό  περιβάλλον,  που  έχει 

διαµορφωθεί  παγκόσµια,  την  επιβράδυνση  της  οικονοµικής  ανάπτυξης  και  συνεπώς  τον  περιορισµό  της 

ζήτησης. Ο βασικός πυλώνας του Οµίλου, ο τοµέας των κατασκευών, έχει επηρεασθεί και επηρεάζεται από 

τις  διεθνείς  συνθήκες.  Ο  Όµιλος  εκτιµά  ότι  η  επίδραση  στα  οικονοµικά  του  αποτελέσµατα,  λόγω  του 

επιδεινούµενου κλίµατος, δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από:

• Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση του ∆ηµόσιου τοµέα σε Ελλάδα και Ρουµανία, όπου ο Όµιλος έχει 

έκθεση λόγω της εκτέλεσης, κατά κύριο λόγο, ∆ηµοσίων έργων, χρηµατοδοτούµενων από το ∆ηµόσιο ή 

από φορείς του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα.

• Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

• Τη δηµοπράτηση νέων δηµοσίων έργων 
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Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Όµιλος επικεντρώνει την προσπάθειά του στην προστασία των κεφαλαίων και 

των ταµειακών ροών, προς διατήρηση της κεφαλαιακής του δοµής. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι κατά 

τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του έχει αποκτήσει ισχυρά θεµέλια, ευέλικτη δοµή και ανταγωνιστική 

διάρθρωση κόστους, που αναµένεται να του επιτρέψουν να αντιµετωπίσει, κατά το δυνατόν, τις αρνητικές 

συνέπειες  της  τρέχουσας  δυσµενούς  οικονοµικής  συγκυρίας.  Επιπρόσθετα  ο  πολύ  µικρός  δανεισµός  του 

Οµίλου, που κυρίως είναι έναντι εξασφαλίσεων µε εγκεκριµένες πιστοποιήσεις εκτελεσµένων έργων, ενισχύει 

την θετική εικόνα του Οµίλου και  κάνει  λιγότερο ευµετάβλητο τον Όµιλο σε περαιτέρω επιδείνωση των 

συνθηκών. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, θα προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που βελτιώνουν την ευελιξία και 

την προσαρµοστικότητα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές που πιθανώς θα απαιτηθούν. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ'
Συναλλαγές Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες
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Εταιρεία Σχέση συµ/χής
Έσοδα από πώληση 

εµπορευµάτων & 
παροχή υπηρεσιών

Τιµολογηθέντα 
Έσοδα από 

εκτέλεση έργων

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ Μητρική 0,00 485.348,45 1.300.000,00 2.880.000,00 8.141.178,20

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ Θυγατρικές 859,92 0,00 2.771.344,13 2.665.455,57 5.088.399,14

EUROROM CONSTRUCTII SRL Θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00 929.013,11

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 422,60 0,00 0,00 95.938,41 0,00

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 422,60 0,00 0,00 73.509,38 0,00

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 2.733,84 720.321,00 0,00 84.659,36 13.579.703,68

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 422,60 0,00 84.652,22 119.799,95 3.105.017,71

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 432,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 704,36 0,00 0,00 0,00 544.782,90

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 3.600,00 0,00 0,00 538.032,28 337.911,55

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 422,60 0,00 0,00 1.481.613,64 0,00

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ ΝΕ ΛΟΙΠΑ 1.408,64 0,00 0,00 419.265,56 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΟΧΛΟΣ (ΗΣΑΠ) Κ/Ξ 232.997,80 0,00 0,00 2.047.612,73 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΩΡΙΩΝ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 536,13 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 80.878,09 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-LOMBARDΙΝΙ-ΑΛΕΞΑΝ∆. Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 95.104,55 0,00

Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ-ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ Ε∆Ε Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 37.600,45 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ (ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΗΧΑΝΙΚH Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,79

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Κ/Ξ 0,00 0,00 6.187,74 55.144,23 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΟΧΛΟΣ (ΟΜΒΡΙΑ Υ∆ΑΤΑ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,93

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-INTΡΑΚΑΤ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2 ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 9.500,00 589.956,43

Κ/Ξ ΑΛΦΑ ΤΕΧΝIKH-ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 11,32 0,00

Κ/Ξ ΤΕΟ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ Κ/Ξ 2.928,00 0,00 0,00 6.752,92 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ (ΕΡΓ.ΣΠΑΤΑ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΓΕΚ ΑΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 277.651,11 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ (ΕΡΓ.ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 194.666,37 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ (ΕΡΓΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ ∆) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ (ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛ.Β) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝIKH-J&P ΑΒΑΞ-ΑΘΗΝΑ-ΜΟΧΛΟΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 105.916,46 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΤΕΜΚΕ-ΒΙΟΤΕΡ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 21.429,74 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 415.524,02 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙKH Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 1.817.492,17 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ-ΓΑΤΖΟYΛΑΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 381.136,49 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ-ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 195.414,83 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΧΤΣΗΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 131.277,58 0,00

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚ.∆ΥΙΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ DE LIETO SPA-ΣΙΓΑΛΑΣ-ΜΕΤΡΟ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑ (∆Ω∆ΩΝΗ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 1.057.389,99 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 226.367,15

Κ/Ξ ΑΝΑ∆.ΕΡΓΟΥ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 72.590,63 0,00

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΜΟΧΛΟΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΤΕΡ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 25.057,47 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ-CYBARCO Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 275.309,34

Κ/Ξ ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 38.040,69

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 704.628,37 0,00

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΜΟΧΛΟ-ΕΥ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 198,31

ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ Κ/Ξ ΠΑΝΘ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 140.093,00

Μείον πρόβλεψη επισφάλειας για απαιτήσεις από Κ/Ξ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 (6.965.949,42) 0,00

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΛΟΙΠΑ 0,00 0,00 167.940,00 109.002,00 41.598,60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆Σ ∆Σ 0,00 0,00 0,00 22.346,80 446.129,12

ΣΤΕΛΕΧΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

247.594,96 1.205.669,45 4.330.124,09 9.256.989,18 33.572.345,65Σύνολα
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Συναλλαγές Οµίλου µε συνδεδεµένες εταιρείες

Εταιρεία Σχέση συµ/χής
Έσοδα από πώληση 

εµπορευµάτων & 
παροχή υπηρεσιών

Τιµολογηθέντα 
Έσοδα από 

εκτέλεση έργων

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ Μητρική 1.289,92 730.444,56 1.480.000,00 6.819.056,57 8.385.018,22

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 422,60 0,00 0,00 95.938,41 214.341,59

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 422,60 39.268,00 0,00 121.809,02 392,68

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 79.990,31 1.034.976,00 0,00 528.363,91 13.857.832,94

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 422,60 0,00 84.652,22 119.799,95 3.358.667,61

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 432,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 704,36 0,00 0,00 0,00 544.782,90

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 3.600,00 0,00 74.015,71 817.559,91 896.966,81

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 422,60 523.200,00 0,00 2.973.670,24 0,00

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕ ΛΟΙΠΑ 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ ΝΕ ΛΟΙΠΑ 1.408,64 0,00 0,00 419.265,56 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΟΧΛΟΣ (ΗΣΑΠ) Κ/Ξ 232.997,80 0,00 0,00 2.047.612,73 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΩΡΙΩΝ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 536,13 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 80.878,09 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-LOMBARDΙΝΙ-ΑΛΕΞΑΝ∆. Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 95.104,55 0,00

Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ-ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ Ε∆Ε Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 37.600,45 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ (ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΗΧΑΝΙΚH Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,79

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Κ/Ξ 0,00 0,00 4.200,00 55.144,23 0,00

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΟΧΛΟΣ (ΟΜΒΡΙΑ Υ∆ΑΤΑ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,93

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-INTΡΑΚΑΤ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2 ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 9.500,00 589.956,43

Κ/Ξ ΑΛΦΑ ΤΕΧΝIKH-ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 11,32 0,00

Κ/Ξ ΤΕΟ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ Κ/Ξ 2.928,00 0,00 0,00 6.752,92 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ (ΕΡΓ.ΣΠΑΤΑ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΓΕΚ ΑΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 277.651,11 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ (ΕΡΓ.ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 194.666,37 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ (ΕΡΓΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ ∆) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ (ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛ.Β) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝIKH-J&P ΑΒΑΞ-ΑΘΗΝΑ-ΜΟΧΛΟΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 105.916,46 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΤΕΜΚΕ-ΒΙΟΤΕΡ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 21.429,74 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 415.524,02 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙKH Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 1.817.492,17 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ-ΓΑΤΖΟYΛΑΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 381.136,49 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ-ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 195.414,83 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΧΤΣΗΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 131.277,58 0,00

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚ.∆ΥΙΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ DE LIETO SPA-ΣΙΓΑΛΑΣ-ΜΕΤΡΟ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑ (∆Ω∆ΩΝΗ) Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 1.057.389,99 0,00

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 226.367,15

Κ/Ξ ΑΝΑ∆.ΕΡΓΟΥ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 72.590,63 0,00

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΜΟΧΛΟΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΤΕΡ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 25.057,47 0,00

Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΜΟΧΛΟΣ-CYBARCO Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 275.309,34

Κ/Ξ ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 38.040,69

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 704.628,37 0,00

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΜΟΧΛΟ-ΕΥ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 198,31

ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ Κ/Ξ ΠΑΝΘ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 140.093,00

Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ-ΑG Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μείον πρόβλεψη επισφάλειας για απαιτήσεις από Κ/Ξ Κ/Ξ 0,00 0,00 0,00 (6.965.949,42) 0,00

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΛΟΙΠΑ 0,00 0,00 167.940,00 145.283,49 219.989,53

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆Σ ∆Σ 0,00 0,00 89.538,56 22.346,80 446.129,12

ΣΤΕΛΕΧΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325.281,43 2.327.888,56 1.900.346,49 12.830.460,09 29.282.733,04Σύνολα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ'
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Ίδιες µετοχές 

Την 31.12.2010 δεν υπήρχαν ίδιες µετοχές.

ΕΝΟΤΗΤΑ Η'

Πληροφορίες της παρ.7 και επεξηγηµατική έκθεση της παρ.8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007

∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 73.410.192,00 και διαιρείται σε 73.410.192 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης 

Όλες  οι  µετοχές  είναι  ονοµαστικές  και  εισηγµένες  προς  διαπραγµάτευση  στην  Αγορά  Αξιών  του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό 

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

Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη 

µεταβίβαση από το Καταστατικό της.

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.∆. 51/1992

Την 31/12/2010 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων 

ψήφου της Εταιρίας: 

METOXOΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 48,23%

ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ 7,07%

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.

Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας

∆εν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών µετόχων 

που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων 

ψήφου.

Κανόνες  διορισµού και  αντικατάστασης  µελών του ∆.Σ.  και  τροποποίησης καταστατικού που 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήµερα

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών 

του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  και  την  τροποποίηση  των  διατάξεων  του  Καταστατικού  της  δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήµερα.

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

µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήµερα

Με  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  συνέλευσης  των  µετόχων  της  1.6.2010  εκχωρήθηκε  στο  ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο,  βάσει  της παραγράφου 1β του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει  σήµερα,  και  για 

χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) έτη από τη λήψη της απόφασης, ήτοι έως 31.5.2015, η εξουσία αύξησης 

του µετοχικού κεφαλαίου µερικώς ή ολικώς, µέχρι του ποσού του υφιστάµενου µεγέθους αυτού, µε έκδοση 

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

στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι 

οποίες  να  προβλέπουν  την  καταβολή  αποζηµίωσης  ειδικά  σε  περίπτωση  παραίτησης  ή  απόλυσης  χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 

του ν. 3556/2007

Την 31.12.2010 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων 

ψήφου της Εταιρείας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 48,23%, Κωνσταντίνος Στέγγος 7,07%.

Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα για τα 

οποία απαιτείται αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).

Ο Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ
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ΕΤΉΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» στις 

28/03/2010  και  έχουν  δηµοσιοποιηθεί  µε  την  ανάρτησή  τους  στο  διαδίκτυο,  στη  διεύθυνση 

www.mochlos.  com   καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑΑ, όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του 

επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως 

και δηµοσιοποιήσεώς τους.

Επισηµαίνεται  ότι  τα  δηµοσιευθέντα  στον  Τύπο  συνοπτικά  οικονοµικά  στοιχεία  και  πληροφορίες  που 

προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική 

ενηµέρωση  για  την  οικονοµική  κατάσταση  και  τα  αποτελέσµατα  της  εταιρείας,  αλλά  δεν  παρέχουν  την 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών 

της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 31



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε € '000 σηµ. 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.1 12.988 17.249 11.521 15.728

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.2 1 27 1 27

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7.3.1 0 0 2.563 2.545

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 7.3.2 304 297 0 0

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 7.3.3 27.295 34.005 27.295 34.005

Επενδύσεις σε ακίνητα 7.4 11.763 14.248 11.763 14.248

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7.5 191 288 191 194

Σύνολο 52.542 66.114 53.334 66.747

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 7.7 108 289 108 289

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 7.8 49.880 51.243 49.977 50.426

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7.9 21.552 20.652 14.567 18.836

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 7.10 1.618 2.253 1.618 2.253

Λοιπές Απαιτήσεις 7.11 28.108 30.387 27.206 29.247

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 7.12 24 24 24 24

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.13 5.794 3.429 5.772 3.375

Σύνολο 107.084 108.277 99.272 104.450

Σύνολο ενεργητικού 159.626 174.391 152.606 171.197

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 7.14 73.410 73.410 73.410 73.410

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 7.15 14.405 14.405 14.405 14.405

Αποθεµατικά από αποτίµηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες 7.16 2.658 2.954 2.658 2.954

Αποθεµατικά από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση

7.16 13.778 19.146 12.915 18.272

Λοιπά αποθεµατικά 7.17 6.075 6.075 5.708 5.708

Αποτελέσµατα εις νέο 7.18 (32.074) (34.561) (35.035) (36.460)

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 7.19 (802) (770) (267) (261)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 
µητρικής

77.450 80.659 73.794 78.028

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (272) 809 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 77.178 81.468 73.794 78.028

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.6 11.791 14.153 11.478 13.872

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

7.20 189 301 189 301

Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων 7.21 10 10 10 10

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.22 4.912 4.934 4.912 4.934

Λοιπές προβλέψεις 7.23 1.330 175 125 125

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.24 4.138 12.307 5.086 13.405

Σύνολο 22.370 31.880 21.800 32.647

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.25 28.091 20.936 24.832 20.367

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.26 28 301 27 286

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 7.22 9.821 25.580 9.821 25.580

Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες 7.10 1.249 0 1.248 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.27 20.889 14.226 21.084 14.289

Σύνολο 60.078 61.043 57.012 60.522

Σύνολο Υποχρεώσεων 82.448 92.923 78.812 93.169

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 159.626 174.391 152.606 171.197

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Ποσά σε € '000

Συνεχιζόµενες ∆ραστητριότητες σηµ.
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009

Πωλήσεις 7.28 38.263 67.846 37.481 66.024

Κόστος πωλήσεων 7.29 (31.938) (59.580) (31.397) (58.210)

Μικτό κέρδος 6.325 8.266 6.084 7.814

Έξοδα διοίκησης 7.29 (3.384) (803) (3.017) (457)

Έξοδα διάθεσης 7.29 (2) (54) (2) (54)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 7.30 (2.805) (5.002) (2.383) (4.691)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 7.31 3.132 1.974 2.440 1.814

Αποτέλεσµατα εκµετάλευσης προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

3.266 4.381 3.122 4.426

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.32 (1.590) (2.584) (1.590) (2.583)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 7.33 0 35 7 32

Άλλα Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 7.34 (247) (1.039) (115) (1.042)

Κέρδη / (ζηµιές) από επενδύσεις 7.35 0 728 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) από κοινοπραξίες 7.37 1.184 (75) 1.184 (97)

Κέρδη/(ζηµίες)από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 7.36 (2.485) 0 (2.485) 0

Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων 7.38 14 (8) 0 0

Κέρδη προ φόρων 142 1.438 123 736

Φορολογία εισοδήµατος 7.39 1.245 (1.744) 1.284 (1.749)

Κέρδη χρήσης µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

1.387 (306) 1.407 (1.013)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000 σηµ.
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)

Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση

7.16 (6.710) 63 (6.710) 63

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικου διαθεσίµων προς 
πώληση χρηµ/κων στοιχείων

7.16 1.342 (13) 1.341 (13)

Αποτίµηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7.16 0 0 18 (874)

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικού αποτίµησης 
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις

7.16 0 0 (6) 0

Αναβαλλόµενη φορολογία από αλλάγή φορολογικού συντελεστή 7.16 (277) 0 (278) 0

Συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των οικονοµικών 
καταστάσεων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού

7.20 (32) (164) (6) (137)

Πώληση ιδίων µετοχών 7.18 0 15 0 15

Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός οµίλου 
εταιρειών

0 1.254 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου µετά φόρων (5.677) 1.155 (5.641) (946)

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα περιόδου (4.290) 849 (4.234) (1.959)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)



Ποσά σε € '000 σηµ.
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009

Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε:

Ιδιοκτήτες της µητρικής 2.468 257 1.407 (1.013)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (1.081) (563)

1.387 (306) 1.407 (1.013)

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα περιόδου αποδιδόµενα σε:

Ιδιοκτήτες της µητρικής (3.209) 158 (4.234) (1.959)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (1.081) 691

(4.290) 849 (4.234) (1.959)

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ / µετοχή) 7.40 0,0336 0,0035 0,0192 (0,0138)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε € '000

Συνεχιζόµενες ∆ραστητριότητες σηµ.
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009

Κέρδη/Ζηµίες Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων

(Α) 7.065 8.591 6.869 8.574

Αποτέλεσµατα εκµετάλευσης προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

3.266 4.381 3.122 4.426

Κέρδη προ φόρων 142 1.438 123 736

Κέρδη χρήσης µετά από φόρους 1.387 (306) 1.407 (1.013)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

(Α)  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ  :  ΚΕΡ∆Η  /  ΖΗΜΙΕΣ  ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ,  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Ποσά σε € '000

Συνεχιζόµενες ∆ραστητριότητες
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009

Κέρδη προ φόρων 142 1.438 123 736

Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 1.837 3.588 1.698 3.593

Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσµατα 1.287 (645) 1.301 97

Πλέον: Αποσβέσεις 3.799 4.210 3.747 4.148

Κέρδη/Ζηµίες Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών 
Αποσβέσεων

7.065 8.591 6.869 8.574

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2009

Ποσά σε € '000 σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά 
υπέρ το 

άρτιο

Αποθεµατικά 
από αποτίµηση 
ακινήτων σε 
τρέχουσες 

αξίες

Αποθεµατικά 
από αποτίµηση 
χρηµατοοικονο
µικών στοιχείων 

διαθέσιµων 
προς πώληση

Λοιπά 
αποθεµατικά

Ίδιες 
µετοχές

Αποτελέσµατα 
εις νέο

Συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους 
µετόχους της 

µητρικής

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2008 73.410 14.405 2.972 19.096 6.075 (11) (34.840) (606) 80.501 118 80.619

Ζηµιές Περιόδου 257 257 (563) (306)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 -
31/12/2008

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 7.19 0 0 0 0 0 0 0 (164) (164) 0 (164)

Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση

7.16 0 0 0 63 0 0 0 0 63 0 63

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικού χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

7.16 0 0 0 (13) 0 0 0 0 (13) 0 (13)

Πώληση ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 11 4 0 15 0 15

Απόσβεση αποθεµατικού εύλογης αξίας 7.16 0 0 (23) 0 0 0 23 0 0 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης 
αξίας

7.16 0 0 5 0 0 0 (5) 0 0 0 0

Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός οµίλου 
εταιρειών

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.254 1.254

Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια

0 0 (18) 50 0 11 22 (164) (99) 1.254 1.155

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης 0 0 (18) 50 0 11 279 (164) 158 691 849

Υπόλοιπο την 31/12/2009 73.410 14.405 2.954 19.146 6.075 0 (34.561) (770) 80.659 809 81.468

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 35



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2010

Ποσά σε € '000 σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά 
υπέρ το 

άρτιο

Αποθεµατικά 
από αποτίµηση 
ακινήτων σε 
τρέχουσες 

αξίες

Αποθεµατικά 
από αποτίµηση 
χρηµατοοικονο
µικών στοιχείων 

διαθέσιµων 
προς πώληση

Λοιπά 
αποθεµατικά

Ίδιες 
µετοχές

Αποτελέσµατα 
εις νέο

Συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους 
µετόχους της 

µητρικής

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2009 73.410 14.405 2.954 19.146 6.075 0 (34.561) (770) 80.659 809 81.468

Κέρδη περιόδου 2.468 2.468 (1.081) 1.387

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 - 
31/12/2010

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 7.19 0 0 0 0 0 0 0 (32) (32) 0 (32)

Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση

7.16 0 0 0 (6.710) 0 0 0 0 (6.710) 0 (6.710)

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικού χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

7.16 0 0 0 1.342 0 0 0 0 1.342 0 1.342

Αναβαλλόµενη φορολογία από αλλάγή φορολογικού συντελεστή 
απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας

7.16 0 0 (277) 0 0 0 0 0 (277) 0 (277)

Απόσβεση αποθεµατικού εύλογης αξίας 7.16 0 0 (24) 0 0 0 24 0 0 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης 
αξίας

7.16 0 0 5 0 0 0 (5) 0 0 0 0

Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια 0 0 (296) (5.368) 0 0 19 (32) (5.677) 0 (5.677)

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης 0 0 (296) (5.368) 0 0 2.487 (32) (3.209) (1.081) (4.290)

Υπόλοιπο την 31/12/2010 73.410 14.405 2.658 13.778 6.075 0 (32.074) (802) 77.450 (272) 77.178

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 36



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2009

Ποσά σε € '000 σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά 
υπέρ το 

άρτιο

Αποθεµατικά από 
αποτίµηση 

ακινήτων σε 
τρέχουσες αξίες

Αποθεµατικά από 
αποτίµηση 

χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων 

προς πώληση

Λοιπά 
αποθεµατικά

Ίδιες 
µετοχές

Αποτελέσµατα εις 
νέο

Συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2008 73.410 14.405 2.972 19.096 5.708 (11) (35.469) (124) 79.987

Ζηµιές Περιόδου (1.013) (1.013)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-
31/12/2008

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 7.19 0 0 0 0 0 0 0 (137) (137)

Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση

7.16 0 0 0 63 0 0 0 0 63

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικού χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

7.16 0 0 0 (13) 0 0 0 0 (13)

Αποτίµηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7.16 0 0 0 (874) 0 0 0 0 (874)

Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 11 4 0 15

Απόσβεση αποθεµατικού εύλογης αξίας 7.16 0 0 (23) 0 0 0 23 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης 
αξίας

7.16 0 0 5 0 0 0 (5) 0 0

Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια 0 0 (18) (824) 0 11 22 (137) (946)

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης 0 0 (18) (824) 0 11 (991) (137) (1.959)

Υπόλοιπο την 31/12/2009 73.410 14.405 2.954 18.272 5.708 0 (36.460) (261) 78.028

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 37



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2010

Ποσά σε € '000 σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά 
υπέρ το 

άρτιο

Αποθεµατικά από 
αποτίµηση 

ακινήτων σε 
τρέχουσες αξίες

Αποθεµατικά από 
αποτίµηση 

χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων 

προς πώληση

Λοιπά 
αποθεµατικά

Ίδιες 
µετοχές

Αποτελέσµατα εις 
νέο

Συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2009 73.410 14.405 2.954 18.272 5.708 0 (36.460) (261) 78.028

Κέρδη περιόδου 1.407 1.407

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-
31/12/2010

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 7.19 0 0 0 0 0 0 0 (6) (6)

Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση

7.16 0 0 0 (6.710) 0 0 0 0 (6.710)

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικού χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

7.16 0 0 0 1.341 0 0 0 0 1.341

Αποτίµηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7.16 0 0 0 18 0 0 0 0 18

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικού αποτίµησης 
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις

7.18 0 0 0 (6) 0 0 0 0 (6)

Απόσβεση αποθεµατικού εύλογης αξίας 7.16 0 0 (23) 0 0 0 23 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης 
αξίας

7.16 0 0 5 0 0 0 (5) 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία από αλλάγή φορολογικού συντελεστή 
απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας

7.18 0 0 (278) 0 0 0 0 0 (278)

Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 (296) (5.357) 0 0 18 (6) (5.641)

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης 0 0 (296) (5.357) 0 0 1.425 (6) (4.234)

Υπόλοιπο την 31/12/2010 73.410 14.405 2.658 12.915 5.708 0 (35.035) (267) 73.794

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 38



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ)

Ποσά σε € '000 σηµ.
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

142 1.438 123 736

Προσαρµογές στα Κέρδη (ι) 8.049 1.747 6.542 2.404

8.191 3.185 6.665 3.140

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων 181 2.366 181 2.366

(Αύξηση) / µείωση εµπορικών απαιτήσεων (949) 14.254 3.858 17.587

(Αύξηση) / µείωση λοιπών απαιτήσεων 3.702 (13.331) 3.225 (13.607)

Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 7.736 (5.192) 4.769 (6.194)

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης

(168) 0 (168) 0

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (88) (226) (64) (225)

10.414 (2.129) 11.801 (73)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 18.605 1.056 18.466 3.067

µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος (15) (975) 0 (901)

µείον: Καταβληθέντες τόκοι 0 0 0 0
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

18.590 81 18.466 2.166

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 7.1 (37) (118) (35) (23)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.2 (1) (2) 0 0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών από µετασχηµατισµό 0 2.038 0 0

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 7.1 1.092 482 1.092 482

Πώλησεις/(Αγορές) Ιδίων Μετοχών 7.18 0 15 0 15

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες

1.054 2.415 1.057 474

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 7.23 15.598 47.015 15.598 47.015

Αποπληρωµή δανεισµού 7.23 (30.475) (51.172) (30.475) (51.172)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 7 34 7 32

Τόκοι πληρωθέντες (1.507) (1.888) (1.354) (1.877)

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (902) (1.965) (902) (1.965)

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής 0 (71) 0 0

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες

(17.279) (8.047) (17.126) (7.967)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα

2.365 (5.551) 2.397 (5.327)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 3.429 8.980 3.375 8.702

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους 
περιόδου

0 0 0 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της 
περιόδου

5.794 3.429 5.772 3.375

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2010 (1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010) 39



ΣΗΜΕΙΩΣΗ (I) ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Οι προσαρµογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000 σηµ.
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009
1/1-

31/12/2010
1/1-

31/12/2009

Προσαρµογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.1 3.773 4.170 3.721 4.109

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.2 26 40 26 39
(Κέρδη) / ζηµιές από τον µετασχηµατισµό θυγατρικών 
εταιρειών

0 (728) 0 0

(Κέρδη) / ζηµιές από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 7.4 2.485 0 2.485 0

Προβλέψεις-Αποµειώσεις έκτακτων γεγονότων 7.24 1.155 (1.103) 0 (175)

Αποµειώσεις - αναστροφές αποµειώσεων στοιχείων ενεργητικού 0 (3.211) 0 (4.139)

(Κέρδη) / ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές 58 87 58 88

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 7. (575) 6 (572) 6

(Κέρδη) / ζηµιές προεξόφλησης µακροπρόθεσµων 
ενδοεταιρικών υπολοίπων

(648) 0 (797) 0

Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό 7. 56 (75) 56 (75)

Έσοδα τόκων (7) (34) (7) (32)

Έξοδα τόκων 1.726 2.595 1.572 2.583

Σύνολο 8.049 1.747 6.542 2.404

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2010 (1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010) 40



Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 από τον Κωνσταντίνο Στέγγο (ΦΕΚ 1492/2.8.1973) και είναι εγγεγραµµένη στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 9988/06/Β/86/21. Η έδρα της και τα κεντρικά της γραφεία 

µεταφέρθηκαν  στο  ∆ήµο  Αλίµου  Αττικής  από την  Πάτρα  στην  οποία  ήταν  η  αρχική  της  εγκατάσταση.  Τα 

κεντρικά συνεργεία συντήρησης και στάθµευσης του ιδιόκτητου µηχανικού εξοπλισµού της, καθώς και οι χώροι 

αποθήκευσης  των  υλικών  είναι  σε  ιδιόκτητα  στεγασµένα  κτίρια  επί  της  εθνικής  οδού  Πατρών-Αθηνών.  Η 

διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε 100 έτη, δηλαδή µέχρι το 2073.

Στο  διάστηµα  1973-1989  η  δραστηριότητα  της  Εταιρείας  ήταν  καθαρά  εµπορική.  Από  το  1989 

δραστηριοποιήθηκε  στον  κλάδο  δηµόσιων  και  ιδιωτικών  έργων,  ιδιαίτερα  στο  νοµό  Αχαΐας.  Επιπλέον  το 

Νοέµβριο του 1991 δηµιούργησε ξεχωριστό κλάδο βιοµηχανικής παραγωγής και εµπορίας έτοιµου σκυροδέµατος 

στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Το 1994, η Εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της στην Κύρια Αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε € 4.147 χιλ και καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου 

από το ευρύ επενδυτικό κοινό. 

Η Εταιρεία διαθέτει υποκαταστήµατα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία 

διατηρούσε έως 31/12/2007 ένα υποκατάστηµα στις Η.Π.Α, το οποίο είχε εισφερθεί ως περιουσιακό στοιχείο 

από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ µαζί µε τον κλάδο των τεχνικών της έργων, ενώ διατηρεί έως και σήµερα ένα 

υποκατάστηµα στη Ρουµανία καθώς και εννέα εργοτάξια εκτέλεσης τεχνικών έργων σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδος. 

Το 1995 η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.». Το 

1996 εξαγοράστηκε το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας «ΑΜΒΡΑΚΙΑ Α.Τ.Ε.», την οποία το Νοέµβριο του 

1996 απορρόφησε δια συγχωνεύσεως βάσει του Ν.2166/1993. Το 1997 αποφασίστηκε η ίδρυση της θυγατρικής 

Εταιρείας στη Ρουµανία EUROROM CONSTRUCTII97-SRL στην οποία η ΜΟΧΛΟΣ συµµετέχει στο µετοχικό της 

κεφάλαιο  κατά 100%. Με την απόφαση της Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης στις  14/8/2002 αποφασίστηκε η 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. µέσω συγχώνευσης α) αυτουσίως των εταιρειών «ΑΛΦΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.»,  «ΣΚΟΡ∆ΑΛΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  και  «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  Α.Τ.Ε.»  και  β)  των 

κλάδων τεχνικών έργων που εισέφεραν οι εταιρείες «∆ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» µε σκοπό 

την απόκτηση του πτυχίου 7ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π η οποία εγκρίθηκε µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

στις 12/9/2002. 

Στις 26/7/2002 η EUROROM (θυγατρικής της ΜΟΧΛΟΣ κατά 100%) και η LAMDA DEVELOPMENT A.E. ίδρυσαν 

από  κοινού  την  Εταιρεία  LAMDA-OLYMPIC  SRL  η  οποία  έχει  αντικείµενο  δραστηριότητας  την  ανάπτυξη 

ακινήτων. Τέλος το 2004 η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήµατος στη Ρουµανία.

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ∆.Σ.
1. Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος του ∆.Σ.
2. Ζωή, σύζ. Κων/νου Στέγγου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

3. Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, ∆/νων Σύµβουλος.
4. Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, µέλος 
5. Κων/νος Λυρίγκος του ∆ηµητρίου, Τεχνικός & Γενικός ∆/ντής, µέλος.
6. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, µέλος

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ∆.Σ. 
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7. Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, µέλος.
8. Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, µέλος.

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
9. Κων/νος Ριζόπουλος του Πλάτωνος, µέλος.
10. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του ∆ηµητρίου, µέλος.

Εποπτεύουσα αρχή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  / 
∆/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών

9988/06/Β/86/21 

Αρµόδια ∆ΟΥ

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθµός φορολογικού µητρώου

094019638

Ελεγκτές

GRANT THORNTON A.E.

Κωνσταντίνος Κουτρουλός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701

Νοµικός Σύµβουλος

∆αούτης Γεώργιος

2. Αντικείµενο δραστηριότητας

Το αντικείµενο δραστηριότητας της ΜΟΧΛΟΣ εκτείνεται στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου η Εταιρεία κατέχει 

7ης  τάξεως  πτυχίο  για  όλες  τις  κατηγορίες  έργων,  λιµενικά,  υδραυλικά,  οδοποιίες,  ηλεκτρο-µηχανολογικά, 

βιοµηχανικά και οικοδοµικά.

Πιο συγκεκριµένα ο Όµιλος δραστηριοποιείται στα εξής:

���� στον κλάδο των κατασκευών, συµµετέχοντας µε την µητρική Εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. η οποία 

εξασφαλίζει  την πρόσβαση του Οµίλου  στα µεγάλα  τεχνικά  έργα  αλλά  και  στα  µικρότερα  µέσω της 

Εταιρείας του Οµίλου ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ.

���� στον  κλάδο  των  κατασκευών  real  estate  του  τοµέα  των  επενδύσεων  ακινήτων,  µέσω  της 

συµµετοχής της στις Εταιρείες EUROROM CONSTRUCTII SRL και LAMDA OLYMPIC SRL στη Ρουµανία.

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 28η Μαρτίου 2011 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης  των  µετόχων,  η  οποία  θα  συνέλθει  εντός  του  πρώτου  εξαµήνου  του  2011.  Σύµφωνα  µε  τις 

διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις δεν επιτρέπονται µετά την 

έγκρισή τους.

3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι  βασικές  λογιστικές  αρχές  που  εφαρµόσθηκαν  κατά  τη  σύνταξη  αυτών  των  οικονοµικών  καταστάσεων 

περιγράφονται  παρακάτω.  Αυτές  οι  αρχές  έχουν  εφαρµοσθεί  µε  συνέπεια  για  όλες  τις  περιόδους  που 

παρουσιάζονται.

4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι  ενοποιηµένες  και  εταιρικές  οικονοµικές  καταστάσεις  έχουν  συνταχθεί  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς  (∆.Π.Χ.Α.)  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από  την  Επιτροπή  ∆ιεθνών  Λογιστικών 

Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και  των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί  από την Επιτροπή Ερµηνείας 

Προτύπων (I.F.RI.C.)  και  έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Επίσης,  οι  παραπάνω ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται 
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µε  την  αναπροσαρµογή  γηπέδων  και  κτιρίων,  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων  διαθέσιµων  προς  πώληση και 

χρηµατοοικονοµικών  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  σε  εύλογες  αξίες  µέσω  του  αποτελέσµατος,  την  αρχή 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.)  όπως αυτά έχουν εκδοθεί  από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) 

καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.RI.C.) 

της I.A.S.B. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων.  Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρµογή των 

λογιστικών  πολιτικών  της  Εταιρίας.  Οι  περιπτώσεις  οι  οποίες  περιλαµβάνουν  µεγαλύτερο  βαθµό  κρίσης  και 

πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις, περιλαµβάνονται στη σηµείωση 4. 

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 

για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο 3.2.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα 

οποία έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 καθώς και τα πρότυπα 

τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες της 

Εταιρείας. Στην παράγραφο 3.2.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη 

υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

5.1.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 

2010)

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009

Κατά  το  2009  το  ∆ΣΛΠ  προέβη  στην  έκδοση των  ετήσιων  Βελτιώσεις  στα  ∆ΠΧΑ  για  το  2009  –µια  σειρά 

προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το 

πρόγραµµα  των  ετήσιων  βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει  στο να πραγµατοποιούνται  απαραίτητες  αλλά  µη 

επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 

αναθεωρήσεων. 

• Υιοθέτηση  του  αναθεωρηµένου  ∆ΠΧΑ  3:  «Συνενώσεις  Επιχειρήσεων»  και  του 

αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 27: «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός 

για επενδύσεις σε θυγατρικές»

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει  µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό  χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 

οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου 

στην οποία  πραγµατοποιείται  η απόκτηση επιχειρήσεων και  τα µελλοντικά  αποτελέσµατα.  Αυτές οι  αλλαγές 

περιλαµβάνουν  την  εξοδοποίηση  δαπανών  που  σχετίζονται  µε  την  απόκτηση  και  την  αναγνώριση 

µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία  του ενδεχόµενου τιµήµατος  (“contingent  consideration”)  στα 

αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής 

σε  θυγατρική  να  καταχωρούνται  στην  καθαρή  θέση.  Επιπλέον,  το  τροποποιηµένο  πρότυπο  µεταβάλλει  το 

λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια 

του  ελέγχου  θυγατρικής.  Όλες  οι  αλλαγές  των  ανωτέρω  προτύπων  θα  εφαρµοστούν  µελλοντικά  και  θα 

επηρεάσουν  µελλοντικές  αποκτήσεις  και  συναλλαγές  µε  µετόχους  µειοψηφίας.  Το  αναθεωρηµένα  πρότυπα 

αναµένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων µελλοντικών περιόδων, ενώ η 

επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγµατοποιηθούν. 

Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά δεν έχουν 

εφαρµογή στον Όµιλο.

• Ετήσιες βελτιώσεις 2008
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∆ΠΧΑ  5  Μη  Κυκλοφορούντα  Περιουσιακά  Στοιχεία  που  Κατέχονται  προς  Πώληση  και  ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες:  ∆ιευκρινίζεται  το  γεγονός  ότι  όλα τα στοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού  µίας  θυγατρικής 

κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 5, ακόµη και στην περίπτωση 

που η εταιρία, µετά από πώληση, εξακολουθεί να διατηρεί µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική.

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες 

που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στην επιµέτρηση στοιχείων του 

ενεργητικού στους τοµείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και µισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρµόσιµη 

στις εργασίες του Οµίλου.

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Το  ∆ΣΛΠ  προχώρησε  σε  έκδοση  τροποποίησης  του  ∆ΠΧΑ  2  αναφορικά  µε  τον  λογιστικό  χειρισµό  των 

συναλλαγών που εξαρτώνται  από  την  αξία  των µετοχών µεταξύ  εταιριών  του  ιδίου  οµίλου  και  πως  αυτές 

αντιµετωπίζονται  στις ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις  των θυγατρικών εταιριών. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι 

τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. 

• ∆ΛΠ 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του ∆ΛΠ 

39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης 

Η  τροποποίηση  του  ∆ΛΠ  39  αποσαφηνίζει  θέµατα  λογιστικής  αντιστάθµισης  και  πιο  συγκεκριµένα  τον 

πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου. 

 Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 

Οµίλου.

• Ε∆∆ΠΧΑ 17: ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 

ενεργητικού  που  αφορούν  στους  ιδιοκτήτες  της,  θα  πρέπει  να  αναγνωρίζει  µία  υποχρέωση  για  αυτά  τα 

πληρωτέα µερίσµατα.

Σκοπός  της  ∆ιερµηνείας  17  είναι  η  παροχή  οδηγιών  αναφορικά  µε  το  πότε  θα  πρέπει  µία  επιχείρηση  να 

αναγνωρίζει τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί 

τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και της λογιστική αξία 

των πληρωτέων µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 18 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από 

ένα  πελάτη  της  µέρος  ενσώµατων  παγίων  (  οικόπεδα,  κτηριακές  εγκαταστάσεις  ή  εξοπλισµό  τον  οποίο  η 

επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό 

ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα παροχή 

ηλεκτρισµού ή νερού.

Σε  ορισµένες  περιπτώσεις,  µια  επιχείρηση  λαµβάνει  µετρητά  από τους  πελάτες  της  τα οποία  θα πρέπει  να 

χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη 

µε το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). 

Η ∆ιερµηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την 

αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει 

η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο 

καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται 

από τους πελάτες. 
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5.1.2. Πρότυπα,  τροποποιήσεις  και  διερµηνείες  σε  ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε  δεν 

έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε..

Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών τα 

οποία  δεν  είναι  υποχρεωτικά  για  τις  παρουσιαζόµενες  οικονοµικές  καταστάσεις  και  τα  οποία  µέχρι  την 

ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.

• ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»

Το  ∆ΣΛΠ  σχεδιάζει  να  αντικαταστήσει  πλήρως  το  ∆ΛΠ  39  «  Χρηµατοοικονοµικά  µέσα  αναγνώριση  και 

αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που 

ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης 

του ∆ΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση

2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης.

Το  ∆ΠΧΑ  9 στοχεύει  στη  µείωση της  πολυπλοκότητα  στη λογιστική  αντιµετώπιση  των  χρηµατοπιστωτικών 

µέσων παρέχοντας  λιγότερες  κατηγορίες  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων  ενεργητικού  και  µια  αρχή  µε  βάση 

προσέγγιση  για  την  ταξινόµησή  τους.  Κατά  το  νέο  πρότυπο,  η  οικονοµική  οντότητα  ταξινοµεί  τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει 

α)  του  επιχειρηµατικού  µοντέλου  της  επιχείρησης  για  τη  διαχείριση  των  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων 

ενεργητικού, και

β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν 

δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων).

Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα 

µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται  από την επιχείρηση καθώς αναµένεται  να υπάρχει 

επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση 

για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της.

Το πρότυπο εφαρµόζεται  για  τις  ετήσιες  περιόδους  που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και  δεν έχει 

εγκριθεί από την ΕΕ.

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη 

Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν 

τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση 

να  παρέχουν  συγκριτικές  πληροφορίες  σε  σχέση  µε  τις  γνωστοποιήσεις  που  απαιτούνται  από  το  ∆ΠΧΑ  7 

‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ.

Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για τον Όµιλο.
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• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)» 

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις 

γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε 

το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου 

µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα 

στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις.  Η τροποποίηση  αυτή,  η  οποία  έχει  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  έχει  υποχρεωτική 

εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου δεν αναµένεται να έχει 

ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων» 

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 

ενεργητικού  που  προέκυπτε  από  εθελοντικές  προπληρωµές  που  έκανε  προς  ένα  πρόγραµµα  παροχών 

προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η διερµηνεία 

δεν είναι εφαρµόσιµη στον Όµιλο.

• Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων

Η  ∆ιερµηνεία  19  εξετάζει  το  θέµα  της  λογιστικής  αντιµετώπισης  των  περιπτώσεων  όταν  οι  όροι  µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η οντότητα 

εκδίδει  µετοχικούς  τίτλους  στον  πιστωτή  για  να  εξοφλήσει  το  σύνολο  ή  µέρος  της  χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης.  Τέτοιες  συναλλαγές  αναφέρεται  µερικές  φορές  ως  ανταλλαγές  «χρεωστικών  –  συµµετοχικών 

τίτλων» ή συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 

κρίσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 

2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

• ∆ΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση Εκδόσεων 

∆ικαιωµάτων σε Μετοχές.

Η  Τροποποίηση  αναθεωρεί  τον  ορισµό  της  χρηµατοοικονοµικής  υποχρέωσης  στο  ∆ΛΠ  32  µε  σκοπό  την 

ταξινόµηση  κάποιων  δικαιωµάτων  προαίρεσης  ή  δικαιωµάτων  αγοράς  µετοχών  (που  αναφέρονται  µαζί  ως 

«δικαιώµατα  (rights)»)  ως  συµµετοχικούς  τίτλους.  Η  τροποποίηση  εφαρµόζεται  για  ετήσιες  περιόδους  που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2010 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις 

ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

• ∆ΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος».

Η  Τροποποίηση  εισάγει  µια  πρακτική  καθοδήγηση  αναφορικά  µε  την  ανάκτηση  της  λογιστικής  αξίας 

περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζει το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε τη παρούσα τροποποίηση η µελλοντική ανάκτηση της 

λογιστικής  αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων  τεκµαίρετε  ότι  θα πραγµατοποιηθεί  µέσω της µελλοντικής 

πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2012 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης 

χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και 

την αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί 

παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. 

Η  τροποποίηση  εφαρµόζεται  για  ετήσιες  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  µετά  την  01/07/2011,  ενώ  η 

προγενέστερη  εφαρµογή  της  επιτρέπεται.  Η  εφαρµογή  της  τροποποίησης  δεν  θα  έχει  επίπτωση  στις 

ενοποιηµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  του  Οµίλου.  Η  παρούσα  τροποποίηση  δεν  έχει  εγκριθεί  από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες.

Η  Τροποποίηση  παρέχει  καθοδήγηση  για  την  επανεφαρµογή  των  ∆ΠΧΑ  µετά  από  µια  περίοδο  παύσης, 

οφειλόµενη  στο  ότι  το  νόµισµα  λειτουργίας  της  Οικονοµικής  Οντότητας  αποτελούσε  νόµισµα  µιας 

υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/07/2011,  ενώ  η  προγενέστερη  εφαρµογή  της  επιτρέπεται.  Η  εφαρµογή  της  τροποποίησης  δεν  θα  έχει 

επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΠΧΑ  7  «Χρηµατοοικονοµικά  Μέσα:  Γνωστοποιήσεις  —  Τροποποιήσεις  αναφορικά  µε 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις µεταφορών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων»

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις 

µεταφορές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των οµάδων των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραµείνουν στην οικονοµική οντότητα που 

µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν 

ένα δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών µεταφοράς πραγµατοποιούνται  στο τέλος µιας περιόδου 

αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η 

προγενέστερη  εφαρµογή  της  επιτρέπεται.  Η  εφαρµογή  της  τροποποίησης  δεν  θα  έχει  επίπτωση  στις 

ενοποιηµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  του  Οµίλου.  Η  παρούσα  τροποποίηση  δεν  έχει  εγκριθεί  από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010

Κατά  το  2010  το  ∆ΣΛΠ  προέβη  στην  έκδοση των  ετήσιων  Βελτιώσεις  στα  ∆ΠΧΑ  για  το  2010  –µια  σειρά 

προσαρµογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το 

πρόγραµµα  των  ετήσιων  βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει  στο να πραγµατοποιούνται  απαραίτητες  αλλά  µη 

επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 

αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την ΕΕ.

Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα.

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

αναµένει σηµαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας 

από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 

6. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις

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

(∆ΠΧΑ) απαιτεί από τη ∆ιοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 
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δηµοσιευµένα  περιουσιακά  στοιχεία  και  τις  υποχρεώσεις  την  ηµεροµηνία  σύνταξης  των  οικονοµικών 

καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 

συµπεριλαµβανοµένων  και  των  προσδοκιών  για  µελλοντικά  γεγονότα  τα  οποία  θεωρούνται  λογικά  στις 

συγκεκριµένες  συνθήκες,  ενώ  επαναξιολογούνται  συνεχώς  µε  την  χρησιµοποίηση  όλων  των  διαθέσιµων 

πληροφοριών.

� Κρίσεις

Συγκεκριµένα  ποσά  τα  οποία  περιλαµβάνονται  ή  επηρεάζουν  τις  οικονοµικές  καταστάσεις  και  οι  σχετικές 

γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες που 

δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Ως 

σηµαντική  λογιστική  εκτίµηση,  θεωρείται  µία  η  οποία  είναι  σηµαντική  για  την  εικόνα  της  οικονοµικής 

κατάστασης του οµίλου και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις 

της  διοίκησης,  συχνά  ως  αποτέλεσµα  της  ανάγκης  για  σχηµατισµό  εκτιµήσεων  σχετικά  µε  την  επίδραση 

υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα 

αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες 

θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά 

ενδέχεται  να αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 3 «Βασικές λογιστικές  αρχές», αναφέρονται οι λογιστικές 

πολιτικές που έχουν επιλεγεί από τον όµιλο.

� Έλεγχοι αποµείωσης συµµετοχών

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

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

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

συγγενής).  Ο  εν  λόγω  προσδιορισµός  της  αξίας  χρήσης  απαιτεί  να  γίνει  µία  εκτίµηση  των  µελλοντικών 

ταµειακών  ροών  της  κάθε  µονάδας  παραγωγής  ταµειακών  ροών  και  να  επιλεγεί  το  κατάλληλο  επιτόκιο 

προεξόφλησης, µε βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω µελλοντικών ταµειακών ροών. 

� Φόροι εισοδήµατος

Ο  Όµιλος  υπόκειται  σε  φόρο  εισοδήµατος  από  διάφορες  φορολογικές  αρχές.  Για  τον  καθορισµό  των 

προβλέψεων για  φόρους  εισοδήµατος  απαιτούνται  σηµαντικές  εκτιµήσεις.  Υπάρχουν  πολλές  συναλλαγές  και 

υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών  της  επιχείρησης.  Η  διοίκηση  του  Οµίλου  αναγνωρίζει  υποχρεώσεις  για  αναµενόµενα  θέµατα 

φορολογικού  ελέγχου  βασιζόµενη  σε  εκτιµήσεις  για  το  ποσό  των  επιπλέον  φόρων  που  ενδεχοµένως  θα 

οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το 

οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και 

στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Η  Εταιρεία  προχώρησε  κατά  την  εξεταζόµενη  χρήση  στην  απεικόνιση  της  επίδρασης  από  τη  µείωση  των 

φορολογικών συντελεστών στην αναβαλλόµενη φορολογία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Ν 3697/25.09.2008 

ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των εταιρειών µειώνεται 

σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 έως και το 2014, όπου θα ανέρχεται σε 20%. 

Ανάλυση  της  επίδρασης  της  µεταβολής  των  συντελεστών  καθώς  και  η  πρόβλεψη  (έξοδο  χρήσεως)  για 

ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων περιλαµβάνονται στην σηµείωση 7.8.
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� Προβλέψεις

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

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

σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός 

υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του 

πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν 

καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

� Ενδεχόµενα γεγονότα

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

∆ιοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση του Οµίλου 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις 

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

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

στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του 

οµίλου στο µέλλον. Ηµεροµηνία µετάβασης αποτέλεσε για τον Όµιλο η 1η Ιανουαρίου 2004.

� Αναγνώριση εσόδων από κατασκευαστικά συµβόλαια

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

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

στον κατασκευαστή ή το αποτέλεσµα από την εκτέλεση είναι ζηµιογόνο). Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου 

έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, τότε τα έσοδα και τα έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη 

διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας 

ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη 

περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την 

ηµεροµηνία  του  ισολογισµού  σε  σχέση  µε  το  συνολικό  εκτιµώµενο  κόστος  κατασκευή  κάθε  έργου.  Οι 

σωρευτικές επιδράσεις των αναθεωρήσεων / επανεκτιµήσεων του συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους των 

έργων και του συνολικού συµβατικού τιµήµατος (αναγνώριση υπερσυµβατικών εργασιών), καταχωρούνται στις 

χρήσεις κατά τις οποίες προκύπτουν οι σχετικές αναθεωρήσεις. Το συνολικό προϋπολογισµένο κόστος και το 

συνολικό συµβατικό τίµηµα των έργων προκύπτουν κατόπιν εκτιµητικών διαδικασιών και επανεκτιµώνται και 

αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Απαιτούνται συνεπώς, σηµαντικές εκτιµήσεις της διοίκησης, 

αναφορικά  µε  το  µικτό  αποτέλεσµα  µε  το  οποίο  θα  εκτελείται  η  εκάστοτε  εκτελούµενη  κατασκευαστική 

σύµβαση (εκτιµώµενο κόστος εκτέλεσης).

7. Βασικές Λογιστικές Αρχές

Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 

2010, έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται και συνοψίζονται κατωτέρω. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις σε δεκαδικά 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

8. Πληροφόρηση κατά τοµέα

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

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

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

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

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Το κάθε συµβόλαιο που 

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

µεγάλο βαθµό από τα υπόλοιπα συµβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται κυρίως από την 
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χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όµως να διαφοροποιείται ο βαθµός επιχειρηµατικού κινδύνου 

και απόδοσης. 

Ο όµιλος εκτιµώντας ότι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία του απορρέουν κατά κύριο 

λόγο από την γεωγραφική κατανοµή των δραστηριοτήτων έχει ορίσει ως πρωτεύοντα τοµέα πληροφόρησης το 

γεωγραφικό τοµέα, θεωρώντας ότι η όλη δραστηριότητα που συνδέεται µε την εκτέλεση έργων δεν παρέχει 

πληροφόρηση κατά επιχειρηµατικό τοµέα αφού µε βάση αυτό το διαχωρισµό δεν προκύπτουν διαφοροποιήσεις 

ως προς τους κινδύνους και τις αποδόσεις που αναµένονται.

9. Ενοποίηση - επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις  της µητρικής εταιρείας 

(ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε) καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών.

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

µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της Εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της 

εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω 

στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η ΜΟΧΛΟΣ αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων 

ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν κατά τον χρόνο 

σύνταξης  των οικονοµικών  καταστάσεων,  λαµβάνεται  υπόψη προκειµένου  να στοιχειοθετηθεί  αν  η µητρική 

ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την µέθοδο της 

εξαγοράς  από  την  ηµεροµηνία  που  αποκτάται  ο  έλεγχος  έπ’  αυτών  και  παύουν  να  ενοποιούνται  από  την 

ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.

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

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

υποχρεώσεων  που  αναλήφθηκαν  κατά  την  ηµεροµηνία  της  ανταλλαγής,  πλέον  τυχόν  κόστους  άµεσα 

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

υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες 

αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από 

την  εύλογη  αξία  των  επί  µέρους  στοιχείων  που  αποκτήθηκαν,  η  διαφορά  καταχωρείται  άµεσα  στα 

αποτελέσµατα.

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

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

ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού.

Οι  λογιστικές  αρχές  των  θυγατρικών  έχουν  τροποποιηθεί  ώστε  να  είναι  οµοιόµορφες  µε  αυτές  που  έχουν 

υιοθετηθεί από τον Όµιλο.

Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιµήθηκαν ως διαθέσιµα προς πώληση 

στοιχεία του ενεργητικού µε βάση τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39 (σε εύλογες αξίες).

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

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

παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 50% 

δικαιωµάτων ψήφου µίας Εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην Εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε 

συγγενείς  επιχειρήσεις  αρχικά  αναγνωρίζονται  στο  κόστος  και  κατόπιν  αποτιµώνται  στις  ενοποιηµένες 

οικονοµικές  καταστάσεις  µε  τη  µέθοδο  της  καθαρής  θέσης.  Σε  κάθε  ηµεροµηνία  ισολογισµού,  το  κόστος 

συµµετοχής  αυξάνεται  µε  την  αναλογία  του  οµίλου  στις  µεταβολές  της  καθαρής  θέσης  της  επενδυόµενης 

επιχείρησης και µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα.

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

στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 
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αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 

συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο 

Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ 

µέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.

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

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

ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού 

στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες 

µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.

Κοινοπραξίες:  Είναι  οι  συµβατικοί  διακανονισµοί,  σύµφωνα  µε  τους  οποίους  δύο  ή  περισσότερα  µέρη 

αναλαµβάνουν µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. Από κοινού έλεγχος είναι η 

συµβατικά  κατανεµηθείσα  κατανοµή  του  ελέγχου  πάνω  σε  µια  επιχείρηση,  δηλαδή  της  δυνατότητας  να 

κατευθύνεται η οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από 

τις δραστηριότητές της. 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε κοινοπραξίες αποτιµήθηκαν µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές  καταστάσεις,  ενώ στις  ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις  αποτιµώνται  στο κόστος  κτήσης  µείον 

τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.

Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο προκειµένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια µε τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον όµιλο.

10. ∆οµή οµίλου

Η δοµή του Οµίλου στις 31/12/2010 έχει ως εξής:

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης Xώρα Εγκατάστασης
Ισοδύναµο % 
Συµµετοχής 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α ΜΗΤΡΙΚΗ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 57,85%

EUROROM CONSTRUCT II SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00%

Μέθοδος καθαρής θέσης Xώρα Εγκατάστασης
Ισοδύναµο % 
Συµµετοχής 

LAMDA OLYMPIC SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ EUROROM µε 50%

11. Μετατροπή ξένου νοµίσµατος

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

νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του 

Οµίλου επιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, της εκάστοτε χώρας όπου κάθε 

Εταιρεία του Οµίλου λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο 

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

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

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

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

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

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

αξίας.

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

παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε ευρώ. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιµία κλεισίµατος την 
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ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου 

στις µέσες ισοτιµίες κάθε αναφερόµενης περιόδου. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την διαδικασία έχουν 

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

θέσης.

12. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα οικόπεδα και κτίρια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις σε αναπροσαρµοσµένες αξίες όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν  µε  σχετική  εκτίµηση  από  ανεξάρτητο  εκτιµητή  σε  εύλογες  αξίες  κατά  την  ηµεροµηνία 

µετάβασης, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης. 

Οι αναπροσαρµογές γίνονται µε επαρκή συχνότητα, προκειµένου να βεβαιώνεται ότι η λογιστική αξία του παγίου 

δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτή που θα προσδιοριζόταν µε τη χρησιµοποίηση της εύλογης αξίας κατά την 

ηµέρα του Ισολογισµού.

Ο  µηχανολογικός  εξοπλισµός  και  τα  λοιπά  ενσώµατα  πάγια  απεικονίζονται  στο  κόστος  κτήσεως  µείον  τις 

σωρευµένες  αποσβέσεις  και  τυχόν  ζηµιές  αποµείωσης.  Το  κόστος  κτήσεως  περιλαµβάνει  όλες  τις  άµεσα 

επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση 

της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες 

αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 

στοιχείου  και  το  κόστος  τους  µπορεί  να  επιµετρηθεί  αξιόπιστα.  Το  κόστος  επισκευών  και  συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα των χρήσεων που πραγµατοποιούνται.

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

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

Κτίρια από 12 έως 50 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισµός από 5 έως 15 έτη

Εναέρια µέσα από 18 έως 20 έτη

Οχήµατα από 7 έως 9 έτη

Λοιπός εξοπλισµός από 4 έως 7 έτη

Η  λογιστική  αξία  των  ακινήτων,  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισµού  ελέγχεται  για  αποµείωση  όταν  υπάρχουν 

ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις που να δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην 

είναι ανακτήσιµη. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόµενο ανακτήσιµο ποσό, τα 

περιουσιακά  στοιχεία  ή  µονάδες  δηµιουργίας  ταµειακών  ροών  αποµειώνονται  στο  ανακτήσιµο  ποσό.  Το 

ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής 

πωλήσεώς τους και της αξίας χρήσης τους. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές 

ταµειακές  ροές  προεξοφλούνται  στην  παρούσα  αξία  τους  χρησιµοποιώντας  ένα  προ-φόρου  προεξοφλητικό 

επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις  της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και  των 

συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο.

Για  περιουσιακά  στοιχεία  που  δεν  δηµιουργούν  ταµειακές  εισροές  από  τη  συνεχή  χρήση  που  είναι  κυρίως 

ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για τη µονάδα 

που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.

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

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

ανακτήσιµη  αξία  τους,  η  διαφορά  (αποµείωση)  καταχωρείται  αρχικά  σε  µείωση  του  σχηµατισθέντος 

αποθεµατικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασµούς των 

ιδίων κεφαλαίων. Κάθε προκύψουσα αποµείωση περά από το σχηµατισθέν αποθεµατικό για το συγκεκριµένο 

πάγιο, αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

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

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

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

στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.

13. Επενδύσεις σε ακίνητα

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

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

γη,  τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και  τα δύο) τα οποία κατέχονται  από τον Όµιλο,  είτε  για να αποκοµίζει 

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

Ο Όµιλος εκτιµά σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης όλα τα έξοδα που πραγµατοποιεί για µια επένδυση σε 

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

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

προσθήκη ή την αντικατάσταση µέρους του ακινήτου. Σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης, ο Όµιλος δεν 

περιλαµβάνει  τα έξοδα επισκευής στη λογιστική αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα,  τα οποία είναι  έξοδα που 

αναγνωρίζονται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξηµένο µε όλα 

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

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

περίπτωση που η πληρωµή για την απόκτηση ενός ακινήτου για επένδυση αναβάλλεται πέρα από τα συνήθη 

πιστωτικά όρια, τότε η διαφορά µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και του ισοδύναµου, τοις µετρητοίς, ποσού 

θα αναγνωρίζεται και θα απεικονίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης, ως τόκοι (έξοδα) καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πίστωσης.

Ο Όµιλος επέλεξε να αποτιµά τις επενδύσεις σε ακίνητα µε βάση την εύλογη αξία. Σύµφωνα µε την πολιτική 

αυτή η εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα είναι  η τιµή στην οποία το ακίνητο µπορεί να ανταλλαχθεί 

µεταξύ  ενήµερων  και  πρόθυµων  µερών  σε  µια  συνήθη  εµπορική  συναλλαγή.  Η  εύλογη  αξία  εξαιρεί  µια 

εκτιµηµένη  τιµή  προσαυξηµένη  ή  µειωµένη  εξαιτίας  ειδικών  όρων  ή  περιστάσεων,  όπως  ασυνήθιστη 

χρηµατοδότηση, πώληση µε συµφωνία επαναµίσθωσης, ειδικές αντιπαροχές ή παραχωρήσεις που γίνονται από 

οποιονδήποτε σχετίζεται µε την πώληση. Κάθε κέρδος (ή ζηµιά) που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία 

της  επένδυσης,  συνιστά  αποτέλεσµα  και  αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσµατα  της  χρήσης  κατά  την  οποία 

προκύπτει.

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

στην ίδια τοποθεσία και στην ίδια κατάσταση. 

14.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  συµπεριλαµβάνονται  άδειες  λογισµικού,  οι  οποίες  αποτιµώνται  στο  κόστος 

κτήσης  µείον  τις  αποσβέσεις.  Οι  αποσβέσεις  διενεργούνται  µε  την  σταθερή  µέθοδο  απόσβεσης  κατά  την 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται στα κονδύλια «Κόστος Πωληθέντων» και 

«Έξοδα ∆ιοίκησης» της κατάστασης αποτελεσµάτων.

15. Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

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

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

είναι ανακτήσιµη. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζεται εάν υπάρχουν 

τέτοιες ενδείξεις.

Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. 
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Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 

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

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

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

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

του.

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, η αντίστοιχη ζηµιά 

αποµείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

16. Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε 

µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.

Τα  χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά  στοιχεία  και  υποχρεώσεις  του  ισολογισµού  περιλαµβάνουν  διαθέσιµα, 

απαιτήσεις,  συµµετοχές  και  βραχυπρόθεσµες  και  µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις.  Η Εταιρία  δεν κάνει  χρήση 

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµιση κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές 

αρχές  οι  οποίες  παρουσιάζονται  σε  αυτή  τη σηµείωση. Τα  χρηµατοοικονοµικά  προϊόντα  παρουσιάζονται  ως 

απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών 

συµβάσεων  από  τις  οποίες  απορρέουν.  Τόκοι,  µερίσµατα,  κέρδη  και  ζηµίες  που  προκύπτουν  από  τα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή 

έσοδα αντίστοιχα.  Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους  καταχωρείται  απ’  ευθείας στην καθαρή θέση.  Τα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα συµψηφίζονται όταν η Εταιρία, σύµφωνα µε τον νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα 

αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο 

και να συµψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.

17. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και 

η  ηµεροµηνία  που  ο  Όµιλος  δεσµεύεται  να  αγοράσει  ή  να  πωλήσει  το  στοιχείο.  Οι  επενδύσεις  αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση 

όσον  αφορά τις  άµεσα  επιρριπτέες  στη συναλλαγή  δαπάνες,  για  τα  στοιχεία  εκείνα  που  αποτιµώνται  στην 

εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές 

ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 

και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Τα  χρηµατοοικονοµικά  µέσα  του Οµίλου  ταξινοµούνται  στις  παρακάτω κατηγορίες  µε  βάση  την  ουσία  της 

σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.

18. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία κυρίως κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς.

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

αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν.

Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµισµα κινδύνων ούτε 

για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
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19.  ∆άνεια και απαιτήσεις

Περιλαµβάνουν  µη  παράγωγα  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία  ενεργητικού  µε  σταθερές  ή  προσδιορισµένες 

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

δεν περιλαµβάνονται 

���� απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

���� απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά 

από το κράτος, 

���� οτιδήποτε  δεν  καλύπτεται  από  σύµβαση  ώστε  να  δίνει  δικαίωµα  στην  επιχείρηση  για  λήψη 

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 

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

µεγαλύτερες  των  12  µηνών  από  την  ηµεροµηνία  ισολογισµού.  Τα  τελευταία  συµπεριλαµβάνονται  στα  µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.

Τα δάνεια  και  οι  απαιτήσεις  αναγνωρίζονται  στο αναπόσβεστο κόστος βάσει  της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου.

20. Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και 

συγκεκριµένη λήξη, τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη 

τους.  Επενδύσεις  κατεχόµενες ως την λήξη  αποτιµούνται  στο αναπόσβεστο κόστος  βάσει  της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου.

Ο Όµιλος δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

21. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή 

ζηµιές  καταχωρούνται  σε  αποθεµατικό  των  ιδίων  κεφαλαίων  µέχρι  τα  στοιχεία  αυτά  να  πωληθούν  ή 

χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα.

Κατά  την  πώληση  ή  όταν  χαρακτηριστούν  ως  αποµειωµένα,  τα  κέρδη  ή  οι  ζηµιές  µεταφέρονται  στα 

αποτελέσµατα.  Ζηµιές  αποµείωσης  που  έχουν  αναγνωρισθεί  στα  αποτελέσµατα  δεν  αντιστρέφονται  µέσω 

αποτελεσµάτων.

22. Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

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

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται  µε  την  χρήση  τεχνικών  αποτίµησης  όπως  ανάλυση  πρόσφατων  συναλλαγών,  συγκρίσιµων 

στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά 

συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 

τους.

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

συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί  µείωση της αξίας τους. Για 

µετοχές  εταιρειών  που  έχουν  ταξινοµηθεί  ως  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία  διαθέσιµα  προς  πώληση,  τέτοια 

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

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

κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
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23. Αποθέµατα

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους και της 

καθαρής  ρευστοποιήσιµης  αξίας.  Το  κόστος  κτήσης  προσδιορίζεται  µε  την  µέθοδο  FIFO.  Η  καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης 

µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. 

Στα αποθέµατα περιλαµβάνονται αγαθά, τα οποία αποκτήθηκαν µε σκοπό την µελλοντική πώλησή τους.

Στο κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνονται όλα τα κόστη που γίνονται για την αγορά των αποθεµάτων. Εάν 

τα αποθέµατα διατίθενται από τον Όµιλο σε διαφορετική µορφή ή χρησιµοποιούνται για την παραγωγή άλλων 

προϊόντων, τότε προστίθεται  στο κόστος αγοράς και το κόστος µετατροπής, καθώς και τα λοιπά έξοδα που 

πραγµατοποιούνται προκειµένου τα αποθέµατα να πάρουν την τελική τους µορφή και να καταστούν έτοιµα προς 

πώληση.

Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.

24. Εµπορικές απαιτήσεις

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

αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον κάθε πρόβλεψη για 

πιθανή µείωση της αξίας τους. Κάθε σχετική ζηµιά αποµείωσης, όταν δηλαδή υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο 

Όµιλος  δεν  είναι  σε  θέση  να  εισπράξει  όλα  τα  ποσά  που  οφείλονται  µε  βάση  τους  συµβατικούς  όρους, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης που προκύπτει.

25. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης 

και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας. 

26. Μετοχικό κεφάλαιο

Άµεσα  έξοδα  τα οποία  πραγµατοποιήθηκαν  για  την έκδοση  µετοχών εµφανίζονται  µετά  την  αφαίρεση  του 

σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την 

έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται.

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

απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεµατικό υπέρ το άρτιο).

27. Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος

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

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

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων 

της  χρήσης,  εκτός  του  φόρου  εκείνου  που  αφορά  συναλλαγές  που  καταχωρήθηκαν  απευθείας  στα  ίδια 

κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις.

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρούνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους 

που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος 

για το έτος.  Όλες οι  αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές 

διαφορές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει 
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από  την  αρχική  αναγνώριση  στοιχείου  ενεργητικού  ή  παθητικού  σε  συναλλαγή,  εκτός  επιχειρηµατικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 

ζηµία.

Οι  αναβαλλόµενες  φορολογικές  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  αποτιµώνται  µε  βάση  τους  φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί 

σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο  κέρδος  για  την  χρησιµοποίηση  της  προσωρινής  διαφοράς  που δηµιουργεί  την  αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση.

Αναβαλλόµενος  φόρος  εισοδήµατος  αναγνωρίζεται  για  τις  προσωρινές  διαφορές  που  προκύπτουν  από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών  διαφορών  ελέγχεται  από  τον  Όµιλο  και  είναι  πιθανό  ότι  οι  προσωρινές  διαφορές  δεν  θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.

Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του φόρου 

εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από συγκεκριµένες 

µεταβολές  στα στοιχεία  του ενεργητικού  ή τις  υποχρεώσεις,  οι  οποίες  αναγνωρίζονται  κατευθείαν  στα ίδια 

κεφάλαια του Οµίλου, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσµα την 

σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνονται/ πιστώνονται έναντι 

του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.

28. Παροχές στο προσωπικό

28.1.1. Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 

χρήµα  και  σε  είδος  αναγνωρίζονται  ως  έξοδο  όταν  καθίστανται  δεδουλευµένες.  Τυχόν  ανεξόφλητο  ποσό 

καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 

παροχών,  η  επιχείρηση  αναγνωρίζει  το  υπερβάλλον  ποσό  ως  στοιχείο  του  ενεργητικού  της  (προπληρωθέν 

έξοδο)  µόνο  κατά  την  έκταση  που  η  προπληρωµή  θα  οδηγήσει  σε  µείωση  µελλοντικών  πληρωµών  ή  σε 

επιστροφή.

28.1.2. Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι  παροχές  µετά  την  λήξη  της  απασχόλησης  περιλαµβάνουν  συντάξεις  και  άλλες  εισφορές  (εφ΄  άπαξ 

αποζηµίωση) που παρέχει η επιχείρηση µετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των 

εργαζοµένων. Συνεπώς, περιλαµβάνουν µόνο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Το δεδουλευµένο κόστος 

των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

28.1.3. Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί  συνταξιοδοτικές και  ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 

υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται  από  την  Εταιρεία.  Κατά  την  συνταξιοδότηση  το συνταξιοδοτικό  ταµείο  είναι  υπεύθυνο  για  την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική 

ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.

Με  βάση  το  πρόγραµµα  καθορισµένων  εισφορών,  η  υποχρέωση  της  επιχείρησης  (νοµική  ή  τεκµαρτή) 

περιορίζεται  στο ποσό που έχει συµφωνηθεί  να συνεισφέρει  στον φορέα (π.χ.  ταµείο)  που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς, το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών.
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Η  πληρωτέα  εισφορά  από  την  επιχείρηση  σε  ένα  πρόγραµµα  καθορισµένων  εισφορών,  αναγνωρίζεται  ως 

υποχρέωση µετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο.

28.1.4. Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται  στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την 

παρούσα  αξία  της  υποχρέωσης  για  την καθορισµένη  παροχή  βάσει  του ν.  2112/20  και  τις  µεταβολές  που 

προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της 

καθορισµένης  παροχής  υπολογίζεται  ετησίως  από  ανεξάρτητο  αναλογιστή  µε  την  χρήση  της  µεθόδου  της 

προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το 

επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του 

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο εργασιακό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος 

προϋπηρεσίας  αναγνωρίζεται  άµεσα  στα  αποτελέσµατα  µε  εξαίρεση  την  περίπτωση  που  οι  µεταβολές  του 

προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το 

κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.

29. Επιχορηγήσεις

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

���� υπάρχει  τεκµαιρόµενη  βεβαιότητα  ότι  η  επιχείρηση  έχει  συµµορφωθεί  ή  πρόκειται  να 

συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και 

���� πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε 

βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

ως έσοδο επόµενων χρήσεων.

30. Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα 

παρελθόντων  γεγονότων,  όταν  είναι  πιθανή  η  εκκαθάρισή  τους  µέσω  εκροών  πόρων  και  η  εκτίµηση  του 

ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά 

την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται  προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα 

αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν 

η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 

εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.

31. ∆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.  Το  κόστος  δανεισµού  αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσµατα  της  χρήσης  στην  οποία 

πραγµατοποιείται.

32. Αναγνώριση εσόδων

32.1.1. Έσοδα 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όµιλο και 

τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων 
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έργων,  πωλήσεων αγαθών και  παροχής  υπηρεσιών,  καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης  Αξίας,  εκπτώσεις  και 

επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

32.1.2. Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων

Έσοδα  από  µακροχρόνια  κατασκευαστικά  συµβόλαια  (customer-related  long-term  construction  contracts) 

αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ποσοστό ολοκλήρωσης του συµβολαίου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Τα  κατασκευαστικά  συµβόλαια  αφορούν  την  κατασκευή  περιουσιακών  στοιχείων  ή  οµάδων  συνδεδεµένων 

περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συµβόλαια 

και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µίας χρήσης.

Τα έξοδα που αφορούν στο κάθε συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται.

Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως εξής :

α)  Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης  κατασκευής  έργου δεν είναι  εφικτό να αποτιµηθεί 

αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο:

���� το έσοδο αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να 

ανακτηθεί και

���� το συµβατικό κόστος αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε

Εποµένως για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριµένο έργο 

να είναι µηδενικό.

β) Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα του 

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

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

και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. 

Το  στάδιο  ολοκλήρωσης  µετράται  µε  βάση  το  συµβατικό  κόστος  που  έχει  πραγµατοποιηθεί  µέχρι  την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. Το ανωτέρω 

ποσοστό  εφαρµόζεται  επί  του  συνολικού  (αναθεωρηµένου)  συµβατικού  τιµήµατος  προκειµένου  να 

προσδιοριστούν τα σωρευµένα έσοδα του έργου µε βάση τα οποία αναπροσαρµόζονται τιµολογηθέντα έσοδα.

Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη 

ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο.

Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται 

µε  µελλοντικές  εργασίες  αναφορικά µε το  συµβόλαιο  εξαιρούνται  και  εµφανίζονται  ως  έργο σε εξέλιξη.  Το 

σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο 

συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης.

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί 

υπερβαίνουν  τις  προοδευτικές  τιµολογήσεις,  η  διαφορά  εµφανίζεται  ως  απαίτηση  από  πελάτες  συµβολαίων 

έργων  στο  κονδύλι  «Απαιτήσεις  από  κατασκευαστικά  συµβόλαια».  Όταν  οι  προοδευτικές  τιµολογήσεις 

υπερβαίνουν  τα  πραγµατοποιηθέντα  έξοδα  πλέον  των  καθαρών  κερδών  (µείον  των  ζηµιών)  που  έχουν 

αναγνωρισθεί,  το  υπόλοιπο εµφανίζεται  ως  υποχρέωση προς  τους  πελάτες συµβολαίων  έργων στο κονδύλι 

«Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια».

Το  ποσό  της  τιµής  πώλησης  που  σχετίζεται  µε  συµφωνία  για  υπηρεσίες  ή  εκτέλεση  κατασκευαστικών 

συµβολαίων που θα παρασχεθούν µεταγενέστερα, εγγράφεται σε µεταβατικό λογαριασµό και αναγνωρίζεται στα 

έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το έσοδο (deferred income) περιλαµβάνεται στο 

κονδύλι «λοιπές υποχρεώσεις».

Σε περιπτώσεις που ίσως µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθµός ολοκλήρωσης 

αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων 

ή δαπανών και εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία 

την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη διοίκηση.
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Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συµβολαίων λογίζονται κατά την περίοδο που κατασκευάζεται το 

έργο, µε βάση τη µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου.

33. Πωλήσεις ακινήτων

Το έσοδο αναγνωρίζεται όταν µεταβιβάζεται ο νοµικός τίτλος στον αγοραστή και µεταφέρονται οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη της ιδιοκτησίας.

34. 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.

35. 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.

36. Έσοδα από τόκους

Τα  έσοδα  από  τόκους  αναγνωρίζονται  βάσει  της  χρονικής  αναλογίας  και  µε  την  χρήση  του  πραγµατικού 

επιτοκίου. 

Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το 

οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) 

αξίας.

37. Μερίσµατα

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

38. Αναγνώριση εξόδων

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. 

39. Μισθώσεις

39.1.1. Εταιρεία Οµίλου ως Μισθωτής

Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο, όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση 

µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου 

κυριότητας  του  στοιχείου  αυτού,  αποτελούν  τις  χρηµατοοικονοµικές  µισθώσεις.  Οι  µισθώσεις  αυτές 

κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου 

ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των 

χρηµατοοικονοµικών  εξόδων  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ένα  σταθερό  επιτόκιο  στην  υπολειπόµενη 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα,  απεικονίζονται  στις  υποχρεώσεις.  Το  µέρος  του  χρηµατοοικονοµικού  εξόδου  που  αφορά  σε 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

Η αποσβεστέα αξία των παγίων αποκτηθέντων µε χρηµατοδοτική µίσθωση κατανέµεται  σε συστηµατική και 

οµοιόµορφη βάση κατά τη διάρκεια των ετών που τα πάγια αυτά αναµένεται να χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα µε 

τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, η οποία ακολουθείται και για τα ιδιόκτητα πάγια. Όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο 

Όµιλος θα αποκτήσει την κυριότητα των παγίων αυτών κατά τη λήξη της µίσθωσης, αναµενόµενη περίοδος 

χρήσης λαµβάνεται η ωφέλιµη ζωή των παγίων αυτών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα πάγια αυτά αποσβένονται 

στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους.

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

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

ιδιοκτησίας  του  παγίου  στοιχείου,  ταξινοµούνται  ως  λειτουργικές  µισθώσεις.  Οι  πληρωµές  που γίνονται  για 
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λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα χρήσης ισόποσα κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

39.1.2. Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής

Όταν πάγια  εκµισθώνονται  µε χρηµατοδοτική µίσθωση,  η  παρούσα αξία  των µισθωµάτων καταχωρείται  ως 

απαίτηση.  Η  διαφορά  µεταξύ  του  µικτού  ποσού  της  απαίτησης  και  της  παρούσας  αξίας  της  απαίτησης 

καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η 

οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση.

Πάγια  που  εκµισθώνονται  µε  λειτουργικές  µισθώσεις  περιλαµβάνονται  στις  ενσώµατες  ακινητοποιήσεις  του 

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

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

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

40. ∆ιανοµή µερισµάτων

Η  διανοµή  µερισµάτων  στους  µετόχους  της  µητρικής  αναγνωρίζεται  ως  υποχρέωση  στις  ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

µετόχων.

41. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Η έδρα του Οµίλου είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης του Οµίλου είναι η Ελλάδα και η Ρουµανία. Ο 

βασικός διαχωρισµός µεταξύ των λειτουργιών της εταιρείας που διαφοροποιεί τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και 

την απόδοση που απορρέει από τη δράση της εταιρείας αφορά την γεωγραφική κατανοµή της δραστηριότητας 

της.

Τα αποτελέσµατα για κάθε γεωγραφικό τοµέα για την περίοδο 01/01 - 31/12/2010 αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/12/2010 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 33.732 4.531 38.263

Κόστος πωλήσεων  (28.551)  (3.387)  (31.938)

Μικτό αποτέλεσµα τοµέα 5.181 1.144 6.325

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 3.030 102 3.132

Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (5.263)  (928)  (6.191)

Λειτουργικά αποτελέσµατα τοµέα 2.948 318 3.266

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (1.334)  (256)  (1.590)

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  (203)  (44)  (247)

Αποτελέσµατα από επενδύσεις  (2.485) 0  (2.485)

Αποτέλεσµα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων 1.184 0 1.184

Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων 0 14 14

Αποτελέσµατα προ φόρων τοµέα 110 32 142

Φ όρος εισοδήµατος 1.218 27 1.245

Αποτελέσµατα µετά φόρων τοµέα 1.328 59 1.387

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων τοµέα 3.449 324 3.773

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων τοµέα 26 0 26

Σύνολο αποσβέσεων τοµέα 3.475 324 3.799

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τα αποτελέσµατα κάθε τοµέα για την συγκριτική περίοδο 01/01 - 31/12/2009 αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε € '000

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/12/2009 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 54.897 12.948 67.846

Κόστος πωλήσεων  (45.921)  (13.658)  (59.580)

Μικτό αποτέλεσµα τοµέα 8.976  (710) 8.266

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1.974 0 1.974

Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (7.655) 1.796  (5.858)

Λειτουργικά αποτελέσµατα τοµέα 3.295 1.086 4.381

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6 29 35

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (1.568)  (1.015)  (2.584)

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  (965)  (74)  (1.039)

Αποτελέσµατα από επενδύσεις 728 0 728

Αποτέλεσµα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων  (75) 0  (75)

Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων 0  (8)  (8)

Αποτελέσµατα προ φόρων τοµέα 1.421 17 1.438

Φόρος εισοδήµατος  (1.737)  (7)  (1.744)

Αποτελέσµατα µετά φόρων τοµέα  (317) 10  (307)
Αποτέλεσµα από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0

Αποτελέσµατα µετά φόρων τοµέα  (317) 10  (307)

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων τοµέα 3.641 529 4.170

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων τοµέα 34 6 40

Σύνολο αποσβέσεων τοµέα 3.675 535 4.209

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού κατά γεωγραφικό τοµέα είναι η 

εξής:

Ποσά σε € '000

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα την 31/12/2010 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 304,00 304

Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 51.763 475,00 52.238

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 102.238 4.846,00 107.084

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων τοµέα 154.001 5.625 159.626

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 22.368,00 2,00 22.370

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 57.317,00 2.761,00 60.078

Σύνολο υποχρεώσεων τοµέα 79.685 2.763 82.448

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Ποσά σε € '000

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα την 31/12/2009 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 297 297

Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 65.711 106 65.817

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 108.237 40 108.277

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων τοµέα 173.947 443 174.391

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 31.880 0 31.880

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 61.037 6 61.043

Σύνολο υποχρεώσεων τοµέα 92.917 5 92.923

Ο ΟΜΙΛΟΣ

42. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

43. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Οµίλου και της εταιρείας αποτιµήθηκαν από ανεξάρτητο επαγγελµατία εκτιµητή 

και  πιο  συγκεκριµένα  τις  εταιρίες  ∆ΑΝΟΣ  Α.Ε.  και  KING HELLAS Α.Ε.  την  31/12/2010  µε  εφαρµογή  των 

παρακάτω τρόπων προσδιορισµού της εκτίµησης:

• την µέθοδο εισοδήµατος (Income Method)

• την µέθοδο συγκριτικών στοιχείων και κτηµαταγοράς

Οι µεταβολές που συντελέστηκαν κατά την χρήση 2010 καθώς και για την συγκρίσιµη χρήση 2009 για την 

εταιρεία και τον όµιλο περιγράφονται ως εξής: 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε € '000 Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος κτήσης την 31η ∆εκεµβρίου 2008 2.255 3.329 38.914 10.012 2.605 4 57.120

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (159)  (25.165)  (9.302)  (2.339) 0  (36.965)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2008 2.255 3.170 13.749 711 266 4 20.155

Προσθήκες 0 0 107 0 4 1.315 1.426

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές 0 0  (317)  (125)  (46) 0  (488)

Μεταφορές 0

Συναλλαγµατικές διαφορές κόστους  (4)  (1) 553 0 49 0 597

Αποσβέσεις χρήσης 0  (106)  (3.771)  (162)  (131) 0  (4.170)

Αποσβέσεις Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων 0 0 211 123 46 0 380

Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 0 0  (599) 0  (52) 0  (651)

Κόστος κτήσης την 31η ∆εκεµβρίου 2009 2.251 3.328 39.257 9.887 2.612 1.319 58.655

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (265)  (29.324)  (9.341)  (2.476) 0  (41.406)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009 2.251 3.063 9.933 547 136 1.319 17.249

Προσθήκες 0 0 16 18 1 0 35

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές  (224)  (376)  (549)  (192)  (336) 0  (1.677)

Συναλλαγµατικές διαφορές κόστους 0 0  (14) 0  (2) 0  (16)

Αποσβέσεις χρήσης 0  (109)  (3.356)  (253)  (55) 0  (3.773)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 95 407 322 332 0 1.156

Μεταφορές Αποσβέσεων 0 0 0 0  (2) 0  (2)

Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 0 0 14 0 2 0 16

Κόστος κτήσης την 31η ∆εκεµβρίου 2010 2.027 2.952 38.710 9.713 2.275 1.319 56.997

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (279)  (32.259)  (9.272)  (2.199) 0  (44.009)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2010 2.027 2.673 6.451 442 76 1.319 12.988

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000 Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος κτήσης την 31/12/2008 2.207 3.318 38.177 9.950 2.511 4 56.166

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (150)  (24.536)  (9.245)  (2.261) 0  (36.192)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.207 3.168 13.641 705 250 4 19.974

Προσθήκες 0 0 19 0 4 0 23

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές 0 0  (317)  (125)  (46) 0  (488)

Συναλλαγµατικές διαφορές κόστους  (4)  (1) 553 0 50 0 598

Αποσβέσεις χρήσης 0  (105)  (3.719)  (161)  (124) 0  (4.109)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 211 123 46 0 380

Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 0 0  (597) 0  (53) 0  (650)

Κόστος κτήσης την 31/12/2009 2.203 3.317 38.432 9.825 2.519 4 56.299

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (255)  (28.641)  (9.283)  (2.392) 0  (40.571)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009 2.203 3.062 9.791 542 127 4 15.728

Προσθήκες 0 0 16 18 1 0 35

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές  (224)  (376)  (550)  (182)  (338) 0  (1.670)

Συναλλαγµατικές διαφορές κόστους 0 0  (14) 0  (1) 0  (15)

Αποσβέσεις χρήσης 0  (108)  (3.447)  (113)  (53) 0  (3.721)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 95 542 176 336 0 1.149

Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 0 0 14 0 1 0 15

Κόστος κτήσης την 31/12/2010 1.979 2.941 37.884 9.661 2.181 4 54.649

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (268)  (31.532)  (9.220)  (2.108) 0  (43.128)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.979 2.673 6.352 441 73 4 11.521

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
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Ο  Όµιλος  έχει  αποκτήσει  µηχανήµατα  και  µεταφορικά  µέσα  µε  συµβάσεις  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης.  Η 

λογιστική  αξία  των  παγίων  αυτών,  η  οποία  περιλαµβάνεται  στους  πίνακες  που  προηγήθηκαν,  αναλύεται 

παρακάτω:

Ποσά σε € '000
Μηχανήµατα & 

Λοιπός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Σύνολο

Κόστος κτήσης την 31/12/2008 24.116 689 24.805

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (14.284)  (242)  (14.526)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2008 9.832 447 10.279

Αγορές χρήσης 0 0 0

Πωλήσεις χρήσης  (297) 0  (297)

Αποσβέσεις Χρήσης  (2.632)  (62)  (2.694)

Αποσβέσεις πωληθέντων 200 0 200

Κόστος κτήσης την 31/12/2009 23.819 689 24.508

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (16.716)  (304)  (17.020)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009 7.103 385 7.488

Αγορές χρήσης 0 0 0

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0

Αποσβέσεις Χρήσης  (2.620)  (62)  (2.682)

Αποσβέσεις πωληθέντων 0 0 0

Κόστος κτήσης την 31/12/2010 23.819 689 24.508

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (19.336)  (366)  (19.702)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2010 4.483 323 4.806

Ο ΟΜΙΛΟΣ

∆εν υπάρχουν  υποθήκες  και  προσηµειώσεις,  ή οποιαδήποτε  άλλα βάρη,  επί  των ενσώµατων στοιχείων του 

Ενεργητικού για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων.

44. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα  άυλα  στοιχεία  του  ενεργητικού  του  Οµίλου  και  της  εταιρείας  αφορούν  κατά  κύριο  λόγο  λογισµικά 

προγράµµατα. Η ανάλυσή τους σε επίπεδο Οµίλου και εταιρείας έχει ως εξής:

Ποσά σε € '000
 Computer 
Software

Σύνολο
 Computer 
Software

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 31/12/2008 335 335 330 330

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (268) (268) (264) (264)

Λογιστική αξία την 31/12/2008 67 67 66 66

Συναλλαγµατικές διαφορές κόστους (1) (1) (1) (1)

Αποσβέσεις χρήσης (40) (40) (39) (39)

Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 1 1 1 1

Κόστος Κτήσης την 31/12/2009 334 334 329 329

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (307) (307) (302) (302)

Λογιστική αξία την 31/12/2009 27 27 27 27

Πωλήσεις - Μειώσεις - ∆ιαγραφές (17) (17) (17) (17)

Αποσβέσεις χρήσης (26) (26) (26) (26)

Αποσβέσεις Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων 17 17 17 17

Κόστος Κτήσης την 31/12/2010 317 317 312 312

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (316) (316) (311) (311)

Λογιστική αξία την 31/12/2010 1 1 1 1

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των άυλων παγίων στοιχείων έναντι 

δανεισµού. ∆εν υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση άυλων παγίων.
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45. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρηµένα στην εύλογη αξία

Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εφαρµόζει την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 που απαιτεί την γνωστοποίηση 

των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω ιεράρχησης τριών επιπέδων:

� Επίπεδο  1:  ∆ηµοσιευόµενες  τιµές  αγοράς  (χωρίς  τροποποίηση  η  αναπροσαρµογή)  για 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές

� Επίπεδο  2:  Τεχνικές  αποτίµησης  βασιζόµενες  απευθείας  σε  δηµοσιευόµενες  τιµές  αγοράς  ή 

υπολογιζόµενες εµµέσως από δηµοσιευόµενες τιµές για παρόµοια στοιχεία 

� Επίπεδο  3:  Τεχνικές  αποτίµησης  που  δεν  βασίζονται  σε  διαθέσιµες  πληροφορίες  από  τρέχουσες 

συναλλαγές σε ενεργές χρηµαταγορές

Ο  πίνακας  που  ακολουθεί  απεικονίζει  τα  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού  που 

επιµετρούνται στην εύλογη αξία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010:
Ποσά σε € '000

Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0 27.295 0 27.295

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

24 0 0 24

Καθαρή Εύλογη Αξία 24 27.295 0 27.319

Ο ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2010

Ποσά σε € '000

Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0 34.005 0 34.005

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

24 0 0 24

Καθαρή Εύλογη Αξία 24 34.005 0 34.029

Ο ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2009

Ποσά σε € '000

Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 2.563 2.563

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0 27.295 0 27.295

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

24 0 0 24

Καθαρή Εύλογη Αξία 24 27.295 2.563 29.882

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2010

Ποσά σε € '000

Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 2.545 2.545

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 0 34.005 0 34.005

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

24 0 0 24

Καθαρή Εύλογη Αξία 24 34.005 2.545 36.574

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2009

Η  εύλογη  αξία  των  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων  που  διαπραγµατεύονται  σε  ενεργές  χρηµαταγορές 

προσδιορίζεται  από  τις  δηµοσιευµένες  τιµές  που  ισχύουν  κατά  την  ηµεροµηνία  του  ισολογισµού  «Ενεργός 

χρηµαταγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες και αναθεωρούµενες σε τακτά διαστήµατα τιµές, που 

δηµοσιεύονται από χρηµατιστήριο, χρηµατιστή, κλάδο, οργανισµό αξιολόγησης ή οργανισµό εποπτείας. Αυτά τα 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1. 

 

Η  εύλογη  αξία  των  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων  που  δεν  διαπραγµατεύονται  σε  ενεργές  χρηµαταγορές 

προσδιορίζεται  µε  την χρήση τεχνικών  αποτίµησης,  οι  οποίες  βασίζονται  ως  επί  το  πλείστον σε  διαθέσιµες 

πληροφορίες  για  συναλλαγές  που  διενεργούνται  σε  ενεργείς  αγορές  ενώ  χρησιµοποιούν  κατά  το  δυνατό 

λιγότερο εκτιµήσεις  της  οικονοµικής  οντότητας.  Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά  εργαλεία  περιλαµβάνονται  στο 

επίπεδο 2. 
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Εάν οι  τεχνικές  αποτίµησης δεν βασίζονται  σε διαθέσιµες αγοραίες  πληροφορίες  τότε τα χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3.

45.1.1. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Θυγατρικής
% 

συµµετοχής
Χώρα

Ίδια 
κεφάλαια

% 
συµµετοχής

Χώρα
Ίδια 

κεφάλαια

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ 57,85% ΕΛΛΑ∆Α 5.039 57,85% ΕΛΛΑ∆Α 5.027

EUROROM S.L.R. 100,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 931 100,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 937

31/12/2010 31/12/2009

Η µεταβολή του κονδυλίου αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009

Αρχή περιόδου 2.545 3.419

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (+) 0 0

Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (-) 0 0

Πωλήσεις (-) 0 0

Κέρδος/(Ζηµία) από αποτίµηση σε εύλογες αξίες 
αναγνωριζόµενο στα ίδια κεφάλαια

18 (874)

Λήξη περιόδου 2.563 2.545

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

45.1.2. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Οι  επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  αντιπροσωπεύουν  την  αξία  της  εταιρείας  LAMDA OLYMPIC S.R.L. 

Παρακάτω παραθέτουµε ενδεικτικά οικονοµικά στοιχεία για τις συγκεκριµένες εταιρείες του Οµίλου (στοιχεία 

οικονοµικών καταστάσεων 31/12/2010 εναρµονισµένα µε τα ∆.Λ.Π σε χιλιάδες €):

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Συγγενούς Επιχείρησης % Συµµ. Χώρα Ίδια Κεφάλαια
Μη 

κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Έσοδα Έξοδα

LAMDA OLYMPIC SRL 50,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ -134 0 144 0 278 38 10

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Συγγενούς Επιχείρησης % Συµµ. Χώρα Ίδια Κεφάλαια
Μη 

κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Έσοδα Έξοδα

LAMDA OLYMPIC SRL 50,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 678 0 964 0 285 161 177

31/12/2010

31/12/2009

Η µεταβολή στο κονδύλι του οµίλου Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις περιγράφεται ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009

Έναρξη χρήσης 297 313

Αυξήσεις κεφαλαίου 

Αποµείωση της αξίας 0 0

Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων 7  (16)

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0

Λήξη χρήσης 304 297

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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45.1.3. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

Στα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνεται  ποσό 27,2 εκ.  το οποίο αφορά τη 

συµµετοχή 7,62% στην εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αποτιµηθεί στην εύλογη αξία της.

Η  µεταβολή  στην  αξία  των  διαθέσιµων  προς  πώληση  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων  προέρχεται  από  την 

αποτίµηση του συνόλου των οικοπέδων και  των κτιρίων της εταιρείας Πόρτο Καρράς Α.Ε.  από ανεξάρτητο 

επαγγελµατία  εκτιµητή  και  πιο  συγκεκριµένα  στην  εκτιµητική  εταιρεία  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  REAL ESTATE Α.Ε.  την 

31/12/2010 µε εφαρµογή των παρακάτω τρόπων προσδιορισµού της εκτίµησης :

• την µέθοδο προεξόφλησης µελλοντικών χρηµατορροών (DCF)

• την µέθοδο αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης (DRC) και 

Οι  αξίες  που  προέκυψαν  προσαρµόστηκαν  κατάλληλα  για  να  απεικονίζουν  την  εύλογη  αξία  τους  την  31η 

∆εκεµβρίου 2010. 

 

Ποσά σε € '000 Λοιπές 
συµµετοχές

Σύνολο
Λοιπές 

συµµετοχές
Σύνολο

Υπόλοιπο την 31/12/2008 33.941 33.941 33.941 33.941

Προσθήκες (+) 0 0 0 0

∆ιαθέσεις (-) 0 0 0 0

Μεταβολή στην εύλογη αξία 64 64 64 64

Υπόλοιπο την 31/12/2009 34.005 34.005 34.005 34.005

Προσθήκες (+) 0 0 0 0

∆ιαθέσεις (-) 0 0 0 0

Μεταβολή στην εύλογη αξία  (6.710)  (6.710) (6.710) (6.710)

Υπόλοιπο την 31/12/2009 27.295 27.295 27.295 27.295

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

46. Επενδύσεις σε ακίνητα

Σηµειώνεται ότι για τα επενδυτικά ακίνητα του Οµίλου και της εταιρείας , ο Όµιλος βασίσθηκε στις αποτιµήσεις 

των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας που έγινε από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές την 31/12/2010, 

µε εφαρµογή των µεθόδων προσδιορισµού της εκτίµησης:

• την µέθοδο εισοδήµατος (Income Method) και 

• τα στοιχεία της κτηµαταγοράς

και σε συνδυασµό µε συγκριτικά στοιχεία της κτηµαταγοράς για τα ακίνητα αυτά µε σκοπό να προσδιορισθούν 

τυχόν αποµειώσεις της εύλογης αξίας αυτών. 

Την  31/12/2010  η  τρέχουσα  αξία  των  επενδύσεων  του  Οµίλου  και  της  Εταιρείας  σε  οικόπεδα  και  κτίρια, 

προσδιορίσθηκε από την Εταιρεία, η οποία χρησιµοποίησε τις παραπάνω µεθόδους τις οποίες είχε εφαρµόσει ο 

ανεξάρτητος εκτιµητής και από την παραπάνω εργασία δεν προέκυψαν διαφορές στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Οι µεταβολές στις αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα καθώς και τα ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα 

χρήσης για τον Όµιλο και την εταιρεία έχουν ως εξής:

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στον ισολογισµό και αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα έχουν ως εξής:
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Ποσά σε € '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστική αξία την 31/12/2008 14.248 14.248

Μεταφορά από ιδιοχρησιµοποιούµενα 0 0

Προσθήκες 0 0

Υπεραξία επανεκτίµησης 0 0

Πωλήσεις / Μειώσεις 0 0

Πωλήσεις / Μειώσεις 0 0

Λογιστική αξία την 31/12/2009 14.248 14.248

Μεταφορά από ιδιοχρησιµοποιούµενα 0 0

Προσθήκες 0 0

Υπεραξία επανεκτίµησης  (2.485)  (2.485)

Πωλήσεις / Μειώσεις 0 0

Λογιστική αξία την 31/12/2010 11.763 11.763

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα και αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα από µισθώµατα 548 576 548 576

Άµεσες λειτουργικές δαπάνες 0  (382) 0  (382)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '000 ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΠΑΤΡΑΣ

ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΠΥΛΑΙΑΣ

 ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΠΑΤΡΑΣ

ΛΟΙΠΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Λογιστική αξία την 31/12/2009 4.068 5.800 2.509 1.116 754 14.247

Εύλογη αξία την 31/12/2009 4.068 5.800 2.509 1.116 754 14.247

Κέρδος / (Ζηµιά) 0 0 0 0 0 0

Λογιστική αξία την 31/12/2010 4.068 5.800 2.509 1.117 754 14.248

Εύλογη αξία την 31/12/2010 3.185 5.200 1.826 909 643 11.763

Κέρδος / (Ζηµιά)  (883)  (600)  (683)  (208)  (111)  (2.485)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '000 ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΠΑΤΡΑΣ

ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΠΥΛΑΙΑΣ

ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΠΑΤΡΑΣ

ΛΟΙΠΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Λογιστική αξία την 31/12/2009 4.068 5.800 2.509 1.116 754 14.247

Εύλογη αξία την 31/12/2009 4.068 5.800 2.509 1.116 754 14.247

Κέρδος / (Ζηµιά) 0 0 0 0 0 0

Λογιστική αξία την 31/12/2010 4.068 5.800 2.509 1.117 754 14.248

Εύλογη αξία την 31/12/2010 3.185 5.200 1.826 909 643 11.763

Κέρδος / (Ζηµιά)  (883)  (600)  (683)  (208)  (111)  (2.485)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη ρευστοποίηση των επενδύσεων (πέραν του ακινήτου της Πυλαίας Θεσσαλονίκης 

που πωλήθηκε και επαναµισθώθηκε µε σύµβαση  lease-back καθώς και µέρος του επενδυτικού ακινήτου στη 

Γλυφάδα) σε ακίνητα ή στην απόδοση των εσόδων ή του προϊόντος πιθανής διάθεσής τους.

∆εν υπάρχουν συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά, κατασκευή ή την αξιοποίηση των επενδύσεων σε ακίνητα 

ή για πιθανές επισκευές και συντηρήσεις που γίνονται σε αυτά.
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47. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

∆οσµένες Εγγυήσεις 175 194 175 194

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 16 94 16 0

Σύνολο 191 288 191 194

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. 

48. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 

δικαίωµα  να  συµψηφιστούν  οι  τρέχουσες  φορολογικές  απαιτήσεις  έναντι  των  τρεχουσών  φορολογικών 

υποχρεώσεων  και  όταν  οι  αναβαλλόµενοι  φόροι  εισοδήµατος  αφορούν  στην  ίδια  φορολογική  αρχή.  Τα 

συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε € '000 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις & Επενδυτικά Ακίνητα 0  (1.994) 0  (2.919)

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 0 1 2 0

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 0 0

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 0  (6.018) 0  (6.041)

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 0  (90) 0  (661)

Αποθεµατικά κεφάλαια 0  (3.728) 0  (4.787)

Παροχές προσωπικού 38 0 57 0

Αναγνώριση φορολογικών ζηµιών   0 0 195 0

Aναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) 38  (11.829) 254  (14.408)

Υπόλοιπο απαίτηση/(υποχρέωση)  (11.791)  (14.153)

31/12/2010 31/12/2009

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '000 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις & Επενδυτικά Ακίνητα 0  (1.994) 0  (2.921)

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 0 0 2 0

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0  (3.451) 0  (4.787)

Αποθεµατικά κεφάλαια 0  (277) 0 0

Παροχές προσωπικού 38 0 57 0

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 0 0 0  (661)

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 0  (5.794) 0  (5.635)

Αναγνώριση φορολογικών ζηµιών   0 0 72 0

Aναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) 38  (11.516) 131  (14.004)

Υπόλοιπο απαίτηση/(υποχρέωση)  (11.478)  (13.872)

31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009

Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο ορισµένα εισοδήµατα δεν φορολογούνται  κατά το χρόνο της απόκτησής 

τους, αλλά κατά το χρόνο διανοµής τους στους µετόχους. Η λογιστική αρχή του Οµίλου είναι να αναγνωρίζει 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα αυτά κατά το χρόνο της διανοµής τους.
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Ως βάση υπολογισµού των εκπεστέων διαφορών µεταξύ φορολογικών και λογιστικών υπολοίπων έχει επιλεγεί 

φορολογικός συντελεστής 20%.

49. Αποθέµατα

Η ανάλυση των αποθεµάτων του Οµίλου παρατίθεται ως ακολούθως:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή, υποπροϊόντα & 
υπολείµµατα

0 34 0 34

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιµα υλικά, 
ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

108 255 108 255

Συνολική ρευστοποιήσιµη αξία 108 289 108 289

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης 0 0 0 0

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 108 289 108 289

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το σύνολο των αποθεµάτων αυτών έχουν αποτιµηθεί κατά το τέλος της χρήσεως στη χαµηλότερη αξία µεταξύ 

του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους.

50. Απαιτήσεις / υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια

Τα  κατασκευαστικά  συµβόλαια  αφορούν  την  κατασκευή  περιουσιακών  στοιχείων  ή  οµάδων  συνδεδεµένων 

περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συµβόλαια 

και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της µιας χρήσης. 

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Τιµολογήσεις  που λογίστηκαν στα αποτελέσµατα 
της χρήσης

32.098 50.546 31.330 48.825

Σωρευµένο κόστος έργων 464.434 461.508 457.737 432.213

πλέον: Κέρδος που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά) 59.417 47.392 58.986 42.471

µείον: Ζηµία που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά)  (12.634)  (12.523)  (12.634)  (12.002)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Η ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από κατασκευαστικές συµβάσεις του Οµίλου έχει ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Απαίτηση από κατασκευαστικές συµβάσεις
(από πελάτες)

49.880 51.243 49.977 50.426

Υποχρέωση από κατασκευαστικές συµβάσεις
(προς πελάτες)

 (561)  (563)  (561)  (563)

Σύνολο ληφθέντων προκαταβολών 9 1.915 9 1.915

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

51. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες καθώς και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία παρατίθεται ως ακολούθως:
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Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Πελάτες 12.197 16.623 10.687 15.697

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 4.859 3.775 4.282 3.199

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες 4.898 533 0 219

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 144 168 144 168

Σύνολο απαιτήσεων 22.098 21.099 15.113 19.283

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης  (546)  (447)  (546)  (447)

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 21.552 20.652 14.567 18.836

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η µεταβολή των µεγεθών των απαιτήσεων από πελάτες οφείλεται κυρίως στην είσπραξη σηµαντικού µέρους 

των απαιτήσεων από το Ρουµανικό ∆ηµόσιο. Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση 

των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους. 

Επιπλέον, ορισµένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί αποµείωση βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η 

ενηλικίωση των απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί αποµείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Λ ιγότερο από 3 µήνες 10.817 10.453 9.055 10.407 

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 14.735 15.622 14.159 15.508 

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 32.686 31.283 27.143 28.487 

Μεγαλύτερη του 1 έτους 0 0 0 0 

Mείον προβλέψεις (6.960) (4.066) (6.966) (4.066)

Σύνολο 51.278 53.292 43.391 50.336 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στα ανωτέρω ποσά δεν συµπεριλαµβάνονται  απαιτήσεις  από κατασκευαστικά συµβόλαια  λόγω διαφορετικής 

φύσης  της  απαίτησης,  καθώς  αυτή  υπολογίζεται  µε  βάση  το  ποσοστό  ολοκλήρωσης  του  έργου  και 

διαφοροποιείται ανάλογα σε κάθε περίοδο. 

Για όλες τις απαιτήσεις του οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους. 

Ορισµένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί αποµείωση για τις οποίες έχει σχηµατιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη € 

6.960 χιλ. (2009: € 4.066). Η µεταβολή στις προβλέψεις δεν οφείλεται σε σχηµατισµό νέων προβλέψεων αλλά 

σε αναταξινόµηση των ήδη σχηµατισθέντων προβλέψεων της εταιρείας και του οµίλου. 

52. Απαιτήσεις από κοινοπραξίες / υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες

Οι  απαιτήσεις  από  Κοινοπραξίες  και  οι  υποχρεώσεις  προς  Κοινοπραξίες,  για  τον  Όµιλο  και  την  Εταιρεία, 

αναλύονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 5.644 3.151 5.133 2.640

Σύνολο απαιτήσεων από κοινοπραξίες 5.644 3.151 5.133 2.640

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης -4.026 -898 -3.516 -387

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων από κοινοπραξίες 1.618 2.253 1.618 2.253

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες 1.249 0 1.248 0

Σύνολο υποχρεώσεων από κοινοπραξίες 1.249 0 1.248 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι κοινοπραξίες έχουν ενσωµατωθεί στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης 

και  ως  εκ  τούτου  οι  αντίστοιχες  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  δεν  έχουν  απαλειφθεί  από  τον  ενοποιηµένο 

ισολογισµό.

Ο όµιλος ενοποιεί τις κοινοπραξίες µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στις 

κοινοπραξίες  αυτές καθώς και  επιλεγµένα οικονοµικά µεγέθη των κοινοπραξιών αυτών παρουσιάζονται  στον 

πίνακα που ακολουθεί:

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Κοινοπραξίας
% 

Συµµ.
Ίδια Κεφάλαια

Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

32,5% -594 0 1.204 1.798 595 634

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΑΚΑ

50,0% -16 0 107 123 0 30

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

32,5% 1.017 0 3.273 2.256 588 667

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
∆Ω∆ΩΝΗΣ

50,0% 60 15 2.798 2.753 372 538

Κ/Ξ ΗΣΑΠ / ΑΚΤΩΡ - ΜΟΧΛΟΣ 30,0% 10 165 17.342 17.497 42.297 35.684

Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ-AGOLMA 89,4% -50 100 376 526 0 0

Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ-ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ 99,0% -14 0 697 711 493 496

31/12/2010

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Κοινοπραξίας % 
Συµµ.

Ίδια Κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν 

ενεργητικό
Κυκλοφορούν 

ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις
Έσοδα Έξοδα

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

32,5% -751 0 1.707 2.458 606 272

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΑΚΑ

50,0% 15 0 246 231 5.808 1.073

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ

32,5% 1.433 0 3.662 2.229 1.237 372

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
∆Ω∆ΩΝΗΣ

50,0% 60 63 2.997 3.000 412 768

Κ/Ξ ΗΣΑΠ / ΑΚΤΩΡ - ΜΟΧΛΟΣ 30,0% 10 254 10.907 11.151 12.224 11.333

Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ-AGOLMA 89,4% -49 100 376 525 72 49

Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ-ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ 99,0% 2 0 284 282 0 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2009

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρατίθενται  οι  κοινοπραξίες  που  δεν  ενοποιούνται,  το  ποσοστό  συµµετοχής  των 

εταιρειών του Οµίλου σε αυτές, οι  λόγοι  για τους οποίους δεν ενοποιούνται  και  τα βασικά οικονοµικά τους 

µεγέθη κατά την χρήση 2010 καθώς και για την χρήση 2009:
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Ποσά σε € '000

Επωνυµία Κοινοπραξίας % Συµµ. Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο 

ενεργητικού
Κύκλος εγασιών

Αποτελέσµατα 
πρό φόων

Κ/Ξ Τ.O.-MOΧΛΟΣ (i) 60,0% 0 9 0 0 

Κ/Ξ ΤΕΟ-ΜΟΧΛΟΣ (ii) 49,0% 1 196 0 (6)

Κ/Ξ Τ.O.-ΜΟΧΛΟΣ (i) 50,0% 1 18 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΤΟ (i) 60,0% 1 354 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΓΕΚ ΑΕ (ii) 99,8% 1 191 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΩΡΙΩΝ (i) 50,0% 15 314 0 (0)

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ (i) 90,0% 2 11 0 0 

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-J&P-ΑΒΑΞ-ΑΘΗΝΑ-ΜΟΧΛΟΣ (ii) 34,5% 59 286 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ (i) 50,0% 6 302 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ-ΒΙΟΤΕΡ (ii) 40,0% 29 58 0 (0)

Κ/Ξ T.O.-MOXΛΟΣ (ii) 50,0% 1 10 0 0 

K/ΞΙΑ DE LIETO SPA-ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΤΕ-ΜΟΧΛΟΣ 
Α.Ε- ΓΕΚ Α.Ε-ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ-∆ΩΡΙΚΗ ΑΤΕ-ΗΝΙΟΧΟΣ ΑΤΕ-
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ--ΤΕΡΝΑ ΑΤΕ

(i) 20,0% 31 141 0 0 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2009

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Κοινοπραξίας % Συµµ.
Ίδια 

Κεφάλαια
Σύνολο 

ενεργητικού
Κύκλος 
εγασιών

Αποτελέσµατα 
πρό φόρων

Κ/Ξ Τ.O.-MOΧΛΟΣ (i) 60,0% 0 9 0 0 

Κ/Ξ ΤΕΟ-ΜΟΧΛΟΣ (ii) 49,0% 1 165 0 (33)

Κ/Ξ Τ .O.-ΜΟΧΛΟΣ (i) 50,0% 1 18 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΤΟ (i) 60,0% 1 354 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΓΕΚ ΑΕ (ii) 99,8% 1 191 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΩΡΙΩΝ (i) 50,0% 15 314 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ (i) 90,0% 2 11 0 0 

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-J&P-ΑΒΑΞ-ΑΘΗΝΑ-ΜΟΧΛΟΣ (ii) 34,5% 59 287 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ (i) 50,0% 6 302 0 0 

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ-ΒΙΟΤΕΡ (ii) 40,0% 29 58 0 (0)

Κ/Ξ T .O.-MOXΛΟΣ (ii) 50,0% 1 10 0 0 

K/ΞΙΑ DE LIETO SPA-ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΤΕ-
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε- ΓΕΚ Α .Ε-ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ-∆ΩΡΙΚΗ ΑΤΕ-
ΗΝΙΟΧΟΣ ΑΤΕ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ--ΤΕΡΝΑ 
ΑΤΕ

(i) 20,0% 31 141 0 0 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2010

Σηµ.1: Πρόκειται για ανενεργές κοινοπραξίες, οι οποίες παραµένουν υφιστάµενες λόγω εκκρεµών δικαστικών διεκδικήσεων 

των κοινοπραξιών αυτών κατά του ελληνικού δηµοσίου. 

Σηµ.2: Πρόκειται για κοινοπραξίες αναδόχου µε κατασκευάστριες τα µέλη της κοινοπραξίας, όπου το έσοδο και το έξοδο 

περιλαµβάνεται απευθείας στα βιβλία των µελών της.

53. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 603 0 468 0

Λοιπές προκαταβολές 5.404 4.917 5.301 4.858

Προπληρωθέντα έξοδα 19 65 19 65

Χρεώστες διάφοροι 1.370 2.267 1.338 2.259

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.481 2.850 1.106 2.514

Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου 20.451 22.287 20.200 22.287

Πρκαταβολές σε προσωπικό 10 10 10 10

Απαιτήσεις από  φόρους 6 853 0 172

Παρακρατηµένες εγγυήσεις πελατών 1.054 663 1.054 662

Παραγγελίες αποθεµάτων 160 58 160 3

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 30.558 33.970 29.656 32.830

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης  (2.450)  (3.583)  (2.450)  (3.583)

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 28.108 30.387 27.206 29.247

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Η µεταβολή των µεγεθών στις επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

είσπραξη  επίδικων  απαιτήσεων  καθώς  και  στη  µείωση  των  απαιτήσεων  από  φόρους  κλπ  από  το Ελληνικό 

∆ηµόσιο. 

54. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε µετοχές µε βραχυπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα.

Ποσά σε € '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο την 1/1/2009 202 202

Πωλήσεις 0 0

Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας  (178)  (178)

Υπόλοιπο την 31/12/2009 24 24

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 
2010

Πωλήσεις 0 0

Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας 0 0

Υπόλοιπο την 31/12/2010 24 24

55. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα διαθέσιµα  αντιπροσωπεύουν  µετρητά στα ταµεία  της Εταιρείας  και  τραπεζικές  καταθέσεις  διαθέσιµες  σε 

πρώτη ζήτηση. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν 

ως ακολούθως:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 446 26 440 23

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 5.348 3.403 5.332 3.352

Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων & ισοδύναµων 5.794 3.429 5.772 3.375

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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56. Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31.12.2010 αποτελείτο από 73.410.192 κοινές ονοµαστικές µετοχές 

πλήρως εξοφληµένες,  ονοµαστικής  αξίας € 1,00 η κάθε µία.  Οι  µετοχές  της ΜΟΧΛΟΣ είναι  εισηγµένες  στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Κατά  τη  διάρκεια  της  παρουσιαζόµενης  περιόδου  (και  τις  αντίστοιχης  συγκριτικής)  δεν  σηµειώθηκε  καµία 

µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ποσά σε € '000

Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική αξία
Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική αξία

Αριθµός µετοχών που έχουν εγκριθεί

Κοινές ονοµαστικές 73.410.192,00 73.410.192,00 73.410.192,00 73.410.192,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2010 31/12/2009

Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική αξία
Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική αξία

Αριθµός µετοχών που έχουν εγκριθεί

Κοινές ονοµαστικές 73.410.192 73.410.192 73.410.192 73.410.192

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2010 31/12/2009

57. Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε από την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία 

µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας. Το ποσό της διαφοράς υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε ποσό € 14.405 χιλ.

58. Αποθεµατικά εύλογης αξίας

Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000

Αποθεµατικά 
από αποτίµηση 

ακινήτων σε 
τρέχουσες αξίες

Αποθεµατικά από 
αποτίµηση 

χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων 

προς πώληση

Αποθεµατικά 
από αποτίµηση 

ακινήτων σε 
τρέχουσες αξίες

Αποθεµατικά από 
αποτίµηση 

χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων 

προς πώληση

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.972 19.096 2.972 19.096

Επανεκτίµηση (Μεικτή) 0 63 0 (811)

Αναβαλλόµενος Φόρος Επανεκτίµησης 0 (13) 0 (13)

Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης Αξίας (23) 0 (23) 0

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας 5 0 5 0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 2.954 19.146 2.954 18.272

Επανεκτίµηση (Μεικτή) 0 (6.710) 0 (6.692)

Αναβαλλόµενος Φόρος Επανεκτίµησης 0 1.342 0 1.335

Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης Αξίας (23) 0 (23) 0

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας 5 0 5 0

Αναβαλλόµενη φορολογία από αλλάγή φορολογικού συντελεστή (277) 0 (277) 0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.658 13.778 2.658 12.915

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Οι µεταβολές στα αποθεµατικά από την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 

αφορούν την αποτίµηση της Εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. στην οποία ο όµιλος κατέχει συµµετοχή ποσοστού 

7,62% (βλ. σηµ. 7.3.3) καθώς και την αποτίµηση της θυγατρικής εταιρείας EUROROM CONSTRUCTII.

59. Λοιπά αποθεµατικά

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε € '000
Τακτικό 

αποθεµατικο
Έκτακτα 

αποθεµατικά

Ειδικά & 
αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Σύνολο

Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2009 1.775 36 4.264 6.075

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 0 0 0 0

Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε αποτελέσµατα 
εις νέο

0 0 0 0

Λοιπές Προσαρµογές 0 0 0 0

Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2010 1.775 36 4.264 6.075

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τα λοιπά αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000
Τακτικό 

αποθεµατικο
Έκτακτα 

αποθεµατικά

Ειδικά & 
αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Σύνολο

Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2009 1.828 0 3.880 5.708

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 0 0 0 0

Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε αποτελέσµατα 
εις νέο

0 0 0 0

Λοιπές Προσαρµογές 0 0 0 0

Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2010 1.828 0 3.880 5.708

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

60. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Για την χρήση 2010 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους της Εταιρείας.

61. Συναλλαγµατικές διαφορές

Η µεταβολή του κονδυλίου των συναλλαγµατικών διαφορών για τον Όµιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000 Συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές

Συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές

Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2009 (770) (261)

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών 
εξωτερικού

(26) 0

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
υποκαταστηµάτων εξωτερικού

(6) (6)

Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2010 (802) (267)

62. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, 

την  παρούσα  αξία  της  νοµικής  δέσµευσης  που  έχει  αναλάβει  για  την  καταβολή  εφάπαξ  αποζηµίωσης  στο 

προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής 

µελέτης που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριµένα, η σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και 

υπολογισµό  των  αναλογιστικών  µεγεθών  που  απαιτούνται  από  τις  προδιαγραφές  που  θέτουν  τα  ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση 

αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης.

Ο Όµιλος και η Εταιρεία, δεν έχουν επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς 

τους εργαζόµενους, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το µόνο 

πρόγραµµα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συµβατική υποχρέωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν.2112/1920 

και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.
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Η  σχετική  υποχρέωση  του  Οµίλου  και  της  Εταιρείας,  καθώς  και  τα  ποσά  που  έχουν  καταχωρηθεί  στην 

κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις Ισολογισµού αρχής 301 354 301 354

Συνταξιοδοτικές παροχές  (112)  (53)  (112)  (53)

Σύνολο 189 301 189 301

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και καταβολές)  (112)  (53)  (112)  (53)

Σύνολο  (112)  (53)  (112)  (53)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως υποχρέωση στον ισολογισµό της Εταιρείας και του οµίλου είναι τα 
παρακάτω:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 292 389 292 389

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)  (92)  (76)  (92)  (76)

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας  (11)  (12)  (11)  (12)

Σύνολο 189 301 189 301

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 36 51 36 51

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 18 22 18 22

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (168)  (481)  (168)  (481)

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 0 359 0 359

Κόστος αναδιοργάνωσης 0  (6) 0  (6)

Άλλα έσοδα/έξοδα 0 0 0 0

Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους/ζηµιάς 2 2 2 2

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 1 1 1 1

Σύνολο  (112)  (53)  (112)  (53)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

Παραδοχές 31/12/2010 31/12/2009

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,67% 4,80%

Μελλοντικές αυξήσεις τιµών 4,00% 4,00%

Πληθωρισµός 2,50% 2,50%

∆ηµογραφικές Υποθέσεις:

Θνησιµότητα: Έχει χρησιµοποιηθεί ο ελβετικός πίνακας θνησιµότητας EVK2000 για άνδρες και γυναίκες.

Ανικανότητα: ∆εδοµένου  του  µακροχρόνιου  ορίζοντα  της  αποτίµησης  λήφθηκαν  υπόψη  πιθανότητες 

νοσηρότητας χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο ελβετικό πίνακα EVK2000 για άνδρες και γυναίκες. 

Ακολουθεί ανάλυση των παροχών προς το προσωπικό για τον Όµιλο και την Εταιρεία.
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Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα 3.540 6.386 3.540 6.386

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.150 2.084 1.150 2.084

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις) 39 0 39 0

Αποζηµιώσεις απόλυσης 0 381 0 381

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 2 0 2 0

Σύνολο 4.731 8.851 4.731 8.851

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για τον όµιλο και την εταιρεία έχει ως εξής:

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Αριθµός προσωπικού 163 305 163 305

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

63. Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων

Στο κονδύλι αυτό περιλαµβάνονται οι επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000 Λοιπές 
επιχορηγήσεις

Λοιπές 
επιχορηγήσεις

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 10 10

Αναγνώριση επιχορηγήσεων 0 0

∆ιαγραφή επιχορηγήσεων 0 0

Έσοδο χρήσης 0 0

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009 10 10

Αναγνώριση επιχορηγήσεων 0 0

∆ιαγραφή επιχορηγήσεων 0 0

Έσοδο χρήσης 0 0

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 10 10

Το ποσό των επιχορηγήσεων αφορά υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.1892/90 και αναφέρεται στην 

µετεγκατάσταση και εκσυγχρονισµό µονάδας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος στην ΒΙΠΕ Πατρών συνολικού 

κόστους ευρώ 3.571χιλ. 

64. ∆ανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας (µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες) αναλύονται ως 

εξής:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Τραπεζικός δανεισµός 9 0 9 0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 4.903 4.934 4.903 4.934

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 4.912 4.934 4.912 4.934

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Τραπεζικός δανεισµός 9.303 24.866 9.303 24.866

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 518 714 518 714

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 9.821 25.580 9.821 25.580

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Η  παρατηρούµενη  µείωση  των  βραχυπρόθεσµων  δανειακών  υποχρεώσεων  οφείλεται  στην  είσπραξη  των 

απαιτήσεων από το Ελληνικό και Ρουµανικό δηµόσιο και την παράλληλη αποπληρωµή των µακροπρόθεσµων 

δανείων της.

Οι ηµεροµηνίες λήξης των δανείων του οµίλου και της εταιρείας (σε έτη) είναι οι εξής:

Ποσά σε € '000

31 ∆εκεµβρίου 2010
1 έτος και 
λιγότερο

Μεταξύ 1 και 
5 ετών

Άνω των 5 
ετών

Σύνολο
1 έτος και 
λιγότερο

Μεταξύ 1 και 
5 ετών

Άνω των 5 
ετών

Σύνολο

Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 0 9 0 9 0 9 0 9

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 9.303 0 0 9.303 9.303 0 0 9.303

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 518 3.691 1.212 5.421 518 3.691 1.212 5.421

Σύνολο 9.821 3.700 1.212 14.733 9.821 3.700 1.212 14.733

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000

31 ∆εκεµβρίου 2009 1 έτος και 
λιγότερο

Μεταξύ 1 και 
5 ετών

Άνω των 5 
ετών

Σύνολο 1 έτος και 
λιγότερο

Μεταξύ 1 και 
5 ετών

Άνω των 5 
ετών

Σύνολο

Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 24.866 0 0 24.866 24.866 0 0 24.866

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 714 2.950 1.984 5.648 714 2.950 1.984 5.648

Σύνολο 25.580 2.950 1.984 30.514 25.580 2.950 1.984 30.514

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του οµίλου έχουν ως εξής:

31/12/2010 31/12/2009

Επιτόκιο βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού BEX-1% BEX-1%

Επιτόκιο µακρόπροθεσµου τραπεζικού δανεισµού Euribor+4,50% Euribor+2%

Οι  όροι  των  δανείων  προβλέπουν  τον  υπολογισµό  του  επιτοκίου,  όρους  αποπληρωµής,  πληρωµής  και 

προπληρωµής του δανείου καθώς και περιπτώσεις καταγγελίας.

Οι κυριότεροι όροι των µεγαλύτερων (σε αξία) σε ισχύ συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης της Εταιρείας την 

31/12/2010 έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
ΑΞΙΑ 

(σε χιλ.€)

ΑΞΙΑ 
ΕΞΑΓΟΡΑΣ

(σε €)
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΑΡ. 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

(σε χιλ. €)

ΛΗΞΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 25/5/2006 2 εργοταξιακά αναβατόρια SAFI MOD. GAMMA AS. 59 100 EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ 20 Τριµηνιαία 3 25/05/2011

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 5/9/2006 ∆ιατρητικό Μηχάνηµα Tamrock Axera 540 0 EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ + 2,2% 20 Τριµηνιαία 31 05/09/2011

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 14/9/2006 Φρέζα Ψυχρής Κοπής WIRTGEN W50 DC 150 0 EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ 20 Τριµηνιαία 9 14/09/2011

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 27/11/2006
Μηχάνηµα εκτόξευσης σκυροδέµατος CIFA CSS-2 
PAS307

218 3 EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ + 2,4% 20 Τριµηνιαία 13 27/11/2011

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 5/2/2007 Eρπυστριοφόρο ∆ιατρητικό Μηχάνηµα SOILMEC 608 0 EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ + 2,2% 20 Τριµηνιαία 35 05/12/2012

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 4/5/2007
Ακίνητο Θεσ/νίκης µισθωµένο σε Vodafone SA 
(SLB)

5.000 1.000.000 EURIBOR Μ.Ο ΜΗΝΑ 240 Μηνιαία 32 04/05/2027

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 16/7/2007
2 Ελαστιχοφόροι εκσκαφείς HYUNDAI τύπου 
R200W-7

230 0 EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ + 2% 16 Τριµηνιαία 15 13/07/2011

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 13/2/2008 Κινητήρας εκσκαφέα Caterpillar (Engine AR-CM) 27 0 EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ + 2,2% 12 Τριµηνιαία 3 13/02/2011

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 27/7/2010 ΑΚΙΝΗΤΟ BONAVISTA 520 1 EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ + 5,0% 144 Μηνιαία 5 26/07/2022
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65. Λοιπές προβλέψεις

Οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο κονδύλι αυτό αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000

Προβλέψεις 
για διαφορές 
φορολογικού 

ελέγχου

Λοιπές 
προβλέψεις για 

ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις

Σύνολο

Προβλέψεις 
για διαφορές 
φορολογικού 

ελέγχου

Λοιπές 
προβλέψεις για 

ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις

Σύνολο

Λογιστική αξία την 31/12/2008 350 928 1.278 300 0 300

∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων 0 0 0 0 0 0

Χρησιµοποίηση προβλέψεων  (175)  (928)  (1.103)  (175) 0  (175)

Λογιστική αξία την 31/12/2009 175 0 175 125 0 125

∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων 0 1.155 1.155 0 0 0

Χρησιµοποίηση προβλέψεων 0 0 0 0 0 0

Λογιστική αξία την 31/12/2010 175 1.155 1.330 125 0 125

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι  συνολικές  σχηµατιζόµενες  προβλέψεις  για  ανέλεγκτες  φορολογικές  χρήσεις  των  εταιρειών  του  Οµίλου 

ανέρχεται € 175 χιλ. Η πρόβλεψη ύψους 1,155 εκατ. € αφορά την εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ και η ανάλυσή της 

παρατίθεται στη σηµείωση 8.5 των οικονοµικών καταστάσεων. 

66. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μακροπρόθεσµες προκαταβολές πελατών 0 1.541 0 1.541

Μακροπρόθεσµες προκαταβολές πελατών Ρουµανίας 0 495 0 495

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων

4.125 7.806 5.073 8.904

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες 0 1.192 0 1.192

Ληφθείσες εγγυήσεις Ρουµανίας 0 201 0 201

∆ικαιούχοι αµοιβών 0 572 0 572

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 13 500 13 500

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 4.138 12.307 5.086 13.405

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Η σηµαντική µείωση του ύψους των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ωρίµανση 

του χρόνου αποπληρωµής των υποχρεώσεων αυτών, και  καθώς οι περισσότερες είναι πληρωτέες εντός του 

2011, µεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα κονδύλια των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 

67. Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Προµηθευτές 24.648 20.053 21.889 19.686

Ενδοεταιρικοί λογαριασµοί πληρωτέοι 385 1 104 0

Επιταγές Πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 3.058 882 2.839 681

Σύνολο υποχρεώσεων 28.091 20.936 24.832 20.367

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 81



Η παρατηρούµενη αύξηση των µεγεθών των υποχρεώσεων προς προµηθευτές οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

µεταφορά κονδυλίων από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, λόγω ωρίµανσης του χρόνου αποπληρωµής των 

υποχρεώσεων αυτών. 

68. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι  τρέχουσες  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  Οµίλου  και  της  Εταιρείας  αφορούν  υποχρεώσεις  από  φόρους 

εισοδήµατος.

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 0 0 0 0

Φόρος εισοδήµατος προηγουµένων χρήσεων 27 152 27 152

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 1 149 0 134

Σύνολο υποχρεώσεων 28 301 27 286

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

69. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Προκαταβολές πελατών 16.149 10.004 16.149 10.004

Μισθοί και ηµεροµίσθια πληρωτέα 338 186 338 186

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 240 641 240 641

Λοιποί φόροι (πλήν φόρου εισοδήµατος) 868 532 857 448

Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0

Προβλέψεις για κατασκευαστικά συµβόλαια (IAS11) 561 563 561 563

Τόκοι πληρωτέοι 0 0 0 0

Αµοιβές µελών ∆.Σ. πληρωτέες 615 180 436 0

∆εδουλευµένα έξοδα 975 1.940 500 1.818

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες 0 0 910 500

Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 0 0 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.143 180 1.093 129

Σύνολο υποχρεώσεων 20.889 14.226 21.084 14.289

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Η µεταβολή του µεγέθους των προκαταβολών από πελάτες, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις προκαταβολές από 

ους πελάτες για την εκτέλεση ιδιωτικών έργων, ενώ η µεταβολή του µεγέθους των λοιπών βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, προέρχεται από το υποκατάστηµα της Ρουµανίας και οφείλεται σε συµφωνηµένη αποπληρωµή 

αυτών µετά την ψήφιση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης, η οποία ήδη έλαβε χώρα στις 25/03/2011. 

70. Πωλήσεις

Η  ανάλυση  του  κύκλου  εργασιών  του  Οµίλου  και  της  Εταιρείας  από  τις  συνεχιζόµενες  δραστηριότητες 

παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε € '000 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Κατασκευαστικός τοµέας 38.262 67.844 37.480 66.022

Βιοµηχανικός τοµέας 1 2 1 2

Σύνολο 38.263 67.846 37.481 66.024

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

71. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων του Οµίλου και της Εταιρείας ανά κατηγορία είναι οι εξής:
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Ποσά σε € '000 Κόστος 
πωλήσεων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

πωλήσεων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 8.737 0 0 8.737 8.119 0 0 8.119

Κόστος Αποσβέσεων 3.703 96 0 3.799 3.657 90 0 3.747

Προβλέψεις Ζηµίας κατασκευαστικών έργων 1.395 0 0 1.395 0 0 0 0

Ασφάλιστρα 56 8 0 64 55 8 0 63

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 204 9 0 213 204 8 0 212

Επισκευές και Συντηρήσεις 121 12 0 133 121 12 0 133

Φόροι-Τέλη 544 160 2 706 542 158 2 702

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 4.379 352 0 4.731 4.379 352 0 4.731

Αµοιβές& έξοδα τρίτων 8.715 2.294 0 11.009 10.263 1.950 0 12.213

Παροχές τρίτων 198 9 0 207 198 9 0 207

∆ιάφορα έξοδα 3.886 444 0 4.330 3.859 430 0 4.289

Σύνολο 31.938 3.384 2 35.324 31.397 3.017 2 34.416

Ο ΟΜΙΛΟΣ - 01/01 - 31/12/2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 01/01 - 31/12/2010

Ποσά σε € '000 Κόστος 
πωλήσεων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

πωλήσεων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

 16.963 0 0 16.963 15.869 0 0 15.869

Κόστος Αποσβέσεων 4.065 145 0 4.210 4.011 137 0 4.148

Προβλέψεις Ζηµίας κατασκευαστικών έργων 117 0 0 117 117 0 0 117

Ασφάλιστρα 376 18 0 394 375 18 0 393

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 306 61 0 367 306 59 0 365

Επισκευές και Συντηρήσεις 266 11 0 277 266 11 0 277

Φόροι-Τέλη 521 201 27 749 513 198 27 738

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 8.358 493 0 8.851 8.358 493 0 8.851

Αµοιβές& έξοδα τρίτων 18.532 2.372 0 20.904 18.764 2.094 0 20.858

Παροχές τρίτων 370 58 0 428 370 55 0 425

Αποµειώσεις - Αναστροφές αποµειώσεων στοιχείων ενεργητικού 0  (5.539) 0  (5.539) 0  (5.539) 0  (5.539)

∆ιάφορα έξοδα 9.706 2.983 27 12.716 9.261 2.931 27 12.219

Σύνολο 59.580 803 54 60.437 58.210 457 54 58.721

Ο ΟΜΙΛΟΣ - 01/01 - 31/12/2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 01/01 - 31/12/2009

72. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 0 0 0 0

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις 45 73 44 39

Λοιπά πρόστιµα & προσαυξήσεις 38 14 38 14

Εξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.387 1.988 1.376 1.987

Αποµειώσεις απαιτήσεων 0 1.400 0 1.400

Ζηµιά από πώληση & διαγραφή ενσώµατων παγίων 0 27 0 27

Λοιπά εξοδα εκµετάλευσης 1.335 1.500 925 1.224

Σύνολο 2.805 5.002 2.383 4.691

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παρατηρούµενη µεταβολή, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην µείωση της επιβάρυνσης της χρήσης µε έξοδα 

προηγούµενων  χρήσεων  καθώς  και  σε  έλλειψη  αποµειώσεων  απαιτήσεων,  που  υπήρχαν  την  προηγούµενη 

χρήση 2009.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 83



73. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 565 599 566 600

Έσοδα από επιχορηγήσεις 0 13 0 13

Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων 579 21 576 21

Πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 0 0 0 0

Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 494 376 463 305

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 332 280 332 280

Έσοδα δικαστικών διεκδικήσεων 0 0 0 0

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 1.162 685 503 595

Σύνολο 3.132 1.974 2.440 1.814

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

74. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα εκµετάλλευσης έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 266 345 266 345

Λοιπά έξοδα τραπεζών 787 788 787 788

Χρηµ/ικό κόστος παροχών προσωπικού 18 22 18 22

Τόκοι δανείων 324 1.429 324 1.428

Τόκοι προκαταβολών 195 0 195 0

Σύνολο 1.590 2.584 1.590 2.583

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η µεταβολή στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα προέρχεται κυρίως από την µείωση των βραχυπρόθεσµων δανείων 

της Εταιρείας και του Οµίλου.

75. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Έσοδα τόκων τραπεζών 0 35 7 32

Σύνολο 0 35 7 32

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

76. Άλλα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές  (58)  (728)  (58)  (728)

Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 14 654 0 640

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών  (758)  (851)  (755)  (842)

Χρηµ/κο Κόστος Προεξόφλησης Ενδοεταιρικών 
Υπολοίπων

797 0 797 0

∆ιάφορα έξοδα τραπεζών  (242)  (114)  (99)  (112)

Σύνολο  (247)  (1.039)  (115)  (1.042)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

77. Αποτελέσµατα από επενδύσεις

Τα αποτελέσµατα από επενδύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε € '000 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Κέρδη και ζηµιές από την αποτίµηση µετοχών και 
χρεογράφων 

0 0 0 0

Κέρδη και ζηµιές από την πώληση µετοχών και 
χρεογράφων 

0 0 0 0

Κέρδη και ζηµιές από συγχώνευση εταιρειών 0 728 0 0

Σύνολο -                     728                 0 -                     

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

78. Κέρδη/ ζηµιές από την αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προέκυψαν από την επανεκτίµηση των επενδυτικών ακινήτων αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία των 
πενδύσεων σε ακίνητα

(2.485) 0               (2.485) 0

Σύνολο (2.485) 0 (2.485)            0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η µεταβολή αυτή προέρχεται, ως προελέχθη από τις επιδράσεις από την αποτίµηση των επενδυτικών ακινήτων 

του Οµίλου κατά την 31/12/2010, οι οποίες αναγνωρίσθηκαν κατευθείαν στα αποτελέσµατα της εταιρείας και 

του Οµίλου.

79. Αποτελέσµατα από κοινοπραξίες

Η ανάλυση των κερδών και των ζηµιών από κοινοπραξίες αναλύεται ως εξής:

Κέρδη / (ζηµιές) από κοινοπραξίες

Ποσά σε € '000 1/1- 
31/12/2010

1/1- 
31/12/2009

1/1- 
31/12/2010

1/1- 
31/12/2009

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΟΧΛΟΣ 1431 216 1431 216

Κέρδη από λοιπές κοινοπραξίες 9 39 9 18

Σύνολο (α) 1.440              255                 1.440              234                 

Κέρδη / (ζηµιές) από κοινοπραξίες

Ποσά σε € '000 1/1- 
31/12/2010

1/1- 
31/12/2009

1/1- 
31/12/2010

1/1- 
31/12/2009

Κ/Ξ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Κ/Ξ ∆Ω∆ΩΝΗΣ                   (94)                   (21)                   (94)                   (21)

Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ                   (26)                       -                   (26)                       - 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ                     (1) (5)                     (1) (5)

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΜΟΧΛΟΣ (ΟΜΒΡΙΑ Υ∆ΑΤΑ)                     (1) (1)                     (1) (1)

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2)                 (135) (304)                 (135) (304)

Ζηµιές από λοιπές κοινοπραξίες                       - 0                       - 0

Σύνολο (β) (257)               (330)               (257)               (330)               

Σύνολο (α+β) 1.184  (75) 1.184              (97)                 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

80. Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων

Από την συγγενή επιχείρηση Lamda Olympic SRL η εταιρεία ενσωµάτωσε κέρδος ύψους € 14.184,43 , µέσω της 

100% θυγατρικής της Eurorom ConstructII, που συµµετέχει στην Lamda Olympic SRL κατά 50%.

81. Φόρος εισοδήµατος

Ο Όµιλος υπόκειται σε διάφορους συντελεστές φόρου εισοδήµατος ανάλογα µε την χώρα των εγκαταστάσεων 

του  και  συνεπώς  απαιτείται  κρίση  για  τον  προσδιορισµό  της  πρόβλεψης  των  φόρων.  Υπάρχουν  πολλές 

συναλλαγές και υπολογισµοί για τα οποία ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 85



Η δαπάνη για το φόρο εισοδήµατος των χρήσεων που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 αναλύεται ως 

εξής: 

Ποσά σε € '000 1/1- 
31/12/2010

1/1- 
31/12/2009

1/1- 
31/12/2010

1/1- 
31/12/2009

Φόρος χρήσης 28 7 0 7

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων 
χρήσεων

3 0 3 0

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 0 0

Αναβαλλόµενος φόρος  (1.276) 1.737  (1.287) 1.742

Σύνολο  (1.245) 1.744  (1.284) 1.749

O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

82. Κέρδη ανά µετοχή

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία επί του 

συνόλου των µετοχών της Εταιρείας και έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000 1/1- 
31/12/2010

1/1- 
31/12/2009

1/1- 
31/12/2010

1/1- 
31/12/2009

Κέρδη (ζηµιά) µετά από φόρους 2.469 257 1.406 (1.013)

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 73.410 73.362 73.410 73.362

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€/µετοχή) 0,0336 0,0035 0,0192 (0,0138)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

83. Πρόσθετες Πληροφορίες 

84. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη

∆εν  υπάρχουν  υποθήκες  και  προσηµειώσεις,  ή  οποιαδήποτε  άλλα  βάρη,  επί  των  παγίων  στοιχείων  του 

ενεργητικού έναντι δανεισµού. 

85. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι  διεταιρικές  πωλήσεις/αγορές  για  την  περίοδο  01/01-31/12/2010  και  την  αντίστοιχη  συγκριτική  01/01-

31/12/2009 αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000
Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων & 
παροχή υπηρεσιών

1/1-
31/12/2010

1/1-
31/12/2009

1/1-
31/12/2010

1/1-
31/12/2009

Μητρική 0 0 0 0

Θυγατρικές 0 0 1 281

Κοινοπραξίες 2 130 2 130

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2 11 2 11

∆ιευθυντικά στελέχη 0 0 0 0

Σύνολο 4 141 5 423

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000
Τιµολογηθέντα Έσοδα από εκτέλεση 
έργων

1/1-
31/12/2010

1/1-
31/12/2009

1/1-
31/12/2010

1/1-
31/12/2009

Μητρική 730 0 485 0

Θυγατρικές 354 0 0 0

Κοινοπραξίες 0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.244 7.179 720 5.640

∆ιευθυντικά στελέχη 0 0 0 0

Σύνολο 2.328 7.179 1.206 5.640

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ποσά σε € '000
Αγορές και αµοιβές για λήψη 
υπηρεσιών

1/1-
31/12/2010

1/1-
31/12/2009

1/1-
31/12/2010

1/1-
31/12/2009

Μητρική 1.481 1.483 1.300 1.300

Θυγατρικές 0 0 2.771 3.646

Κοινοπραξίες 6 23 6 23

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 74 709 0 0

∆ιευθυντικά στελέχη 168 0 168 0

Σύνολο 1.729 2.215 4.245 4.969

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

86. Απαιτήσεις / υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη

Η ανάλυση των διεταιρικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων κατά την 31/12/2010 καθώς και για την 31/12/2009 

έχει ως εξής:

Ποσά σε € '000
Εισπρακτέα 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μητρική 6.819 6.530 2.880 2.880

Θυγατρικές 0 0 2.665 2.665

Συγγενείς 0 0 0 0

Κοινοπραξίες 747 3.036 767 3.014

Μελη ∆.Σ. 0 0 0 0

∆ιευθυντικά Στελέχη 0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 5.244 3.855 2.944 2.911

Σύνολο 12.810 13.420 9.257 11.470

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000

Πληρωτέα 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μητρική 8.385 6.673 8.141 6.672

Θυγατρικές 0 0 6.017 3.549

Συγγενείς 0 0 0 0

Κοινοπραξίες 1.274 1.082 1.274 1.082

Μελη ∆.Σ. 446 576 446 572

∆ιευθυντικά Στελέχη 0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 19.178 14.722 17.694 13.626

Σύνολο 29.283 23.053 33.572 25.500

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις από την εκτέλεση έργων:
Ποσά σε € '000

Χρεωστικά υπόλοιπα 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μητρική 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 11.321 0 10.536
Σύνολο 0 11.321 0 10.536

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρεώσεις από την εκτέλεση έργων:
Ποσά σε € '000
Πιστωτικά υπόλοιπα 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Μητρική 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

87. Παροχές στη διοίκηση

Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
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Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Αµοιβές µελών διοίκησης (εκτός µισθού) 100 10 100 10

Αµοιβές από κέρδη χρήσης 0 0 0 0

Μισθοί µελών διοίκησης 0 0 0 0

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 0 0 0 0

Σύνολο 100 10 100 10

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο αµοιβών 517 520 517 520

Σύνολο 517 520 517 520

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

88. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

Πληροφορίες σχετικά µε επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας και του Οµίλου:

• Κατά της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε."

- ΠΥΡΙ∆ΗΣ-ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.: Αφορά ποσό € 45.087,10. Πρόκειται για µη πληρωµή εργασιών στη Μαρίνα 

Πόρτο Καρράς. Πρωτόδικα έγινε δεκτή για το ποσόν των € 10.000 περίπου. Η εταιρεία άσκησε έφεση που θα 

συζητηθεί στις 20/10/2010 στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής και εκτιµάται απόρριψη της αγωγής.

- ∆ΙΕ∆ΡΟΣ: Αφορά ποσό € 256.475,43. Πρόκειται για αµοιβή εκπόνησης µελετών. Εκτιµάται ότι η αγωγή θα 

απορριφθεί.

- ΤΡΙΓΩΝΟ  ΑΕΒΤΕ:  Αφορά  €  147.453,73  και  πρόκειται  για  απαιτήσεις  δαπανών  από  συµµετοχή  σε 

κοινοπραξία. Η εταιρεία έχει δικαιωθεί πρωτόδικα σε δική της αγωγή κατά του ίδιου αντιδίκου. Η συζήτηση έχει 

ορισθεί στο Πρωτοδικείο στις 10.5.2011. 

- ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Αφορά την Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΤΤΙΚΑΤ-ΒΙΟΤΕΡ και είναι ποσού € 220.792.Πρόκειται για 

πληρωµή ασφαλίστρων. Το εφετείο επιδίκασε 147.000 € περίπου και η εταιρεία µελετά την άσκηση αναίρεσης. 

Το ποσό αυτό δεν έχει ζητηθεί ακόµα.

- ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ: Αφορά την Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΜΟΧΛΟΣ-ΕΥΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΤΕΡ και είναι ποσού € 459.484,09. 

Πρόκειται για αποζηµίωση για θεοµηνία στο έργο "ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΚΛΕΙ∆Ι. Η αγωγή απορρίφθηκε πρωτόδικα και δεν 

ασκήθηκε έφεση ακόµα. 

- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ : Είναι κατά της Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ- ΑΘΗΝΑ, αφορά ποσό € 162.130 πρόκειται για οφειλή από 

υπεργολαβικές εργασίες. Θα εκδικαστεί τον Οκτώβριο του 2010. Οι εργασίες ήταν κακότεχνες και δεν έγιναν 

δεκτές  από  την  Εγνατία  Οδό.  Η  ζηµία  που  προκλήθηκε  στην  κοινοπραξία  για  την  αποκατάσταση  των 

κακοτεχνιών ήταν πολύ µεγαλύτερη. Θα ασκηθεί ανταγωγή από την κοινοπραξία για πολύ µεγαλύτερο ποσόν.

- ΚΛΟΥΚΙΝΑ:  Είναι  κατά  της  Κ/Ξ  ∆ιυλιστηρίων,  αφορά  ποσό  €  799.707  και  πρόκειται  για  µισθούς 

υπερηµερίας. Απορρίφθηκε πρωτόδικα και δεν ασκήθηκε έφεση ακόµα.

-    ΚΑΦΟΥΡΟΥ: Ζητά από την εταιρεία 165.000 € περίπου για ζηµίες που προκλήθηκαν στο σπίτι του εξ αιτίας 

χρήσης  εκρηκτικών  στο  έργο  του  Ικονίου.  Συζητείται  τον  Μάρτιο  του  2011  στο  Πρωτοδικείο.  Εκτίµηση 

απόρριψης γιατί υπήρχαν µετρητές των δονήσεων που ήταν πάντοτε εντός των επιτρεποµένων ορίων, υπάρχει 

δε και πραγµατογνωµοσύνη που αναφέρει ότι αποκλείεται τα εκρηκτικά να έβλαψαν το σπίτι κλπ. 

Επίσης  κατά  της εταιρείας  έχουν ασκηθεί  αγωγές  για  εργατικά και  τροχαία  ατυχήµατα  συνολικού  ποσού  € 

5.910.981,62. Για τις υποθέσεις αυτές η εταιρεία δεν αναµένεται να επιβαρυνθεί µε ποσό µεγαλύτερο των € 

470.000,00. Εκκρεµούν αγωγές για διεκδίκηση υπερωριών ποσού € 115.100,00 και για υπεργολαβίες ποσού € 

3.003.385,35 που αναµένεται να απορριφθούν στο σύνολό τους.
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Τέλος έχουν ασκηθεί κατά της εταιρείας αγωγές συνολικής απαίτησης € 271.430,04 από δικαστικές υποθέσεις 

που αφορούν στο υποκ/µα της Πάτρας. 

• Εναντίον  του  υποκαταστήµατος  της  εταιρείας  ΜΟΧΛΟΣ  στη  Ρουµανία,  εξεδόθη  στις  07.10.2009, 

απόφαση δικαστηρίου,  που επικύρωσε κατά πλειοψηφία  πρωτόδικη µη εκτελεστή απόφαση,  µε την 

οποία  έγινε  δεκτή  αίτηση  προµηθευτή  της  Μοχλός  για  έναρξη  διαδικασίας  πτώχευσης  του 

υποκαταστήµατος στη Ρουµανία (ανακοίνωση του Εφετείου του Βουκουρεστίου (Bucharest  court  of 

Appeal) στις 7/10/2009). Η παραπάνω απόφαση ήταν παντελώς άδικη και παράλογη, καθώς από το 

σύνολο των οικονοµικών δεδοµένων και λοιπών στοιχείων του υποκαταστήµατος δεν στοιχειοθετείται 

τέτοια  κατάσταση.  Το  υποκατάστηµα  της  εταιρείας  και  µέχρι  να  τελεσιδικήσουν  οι  κατά  νόµο 

απαιτούµενες ενέργειες, για την ανατροπή της ως ανωτέρω παντελώς άδικης και παράνοµης απόφασης, 

έχει συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας στη Ρουµανία, έχοντας υποβάλλει 

το σύνολο των απαιτούµενων δεδοµένων και στοιχείων και συγκεκριµένα:

� Έχει υποβάλλει πλήρες, αναλυτικό και εµπεριστατωµένο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης του Υποκαταστήµατος, 

από το οποίο όχι µόνο προκύπτει η ευρωστία και η οικονοµική φερεγγυότητα του υποκαταστήµατος, 

αλλά  και  η  –  µετά την αποπληρωµή του συνόλου των υποχρεώσεών του στη Ρουµανία  – ύπαρξη 

σηµαντικού ταµειακού πλεονάσµατος. 

� Έχει ορισθεί δικάσιµος στο Βουκουρέστι Ρουµανίας στις 31 Μαρτίου 2011, το οποίο θα αποφασίσει για 

την επικύρωση και επιβεβαίωση ισχύος και εφαρµογής του προαναφερόµενου Σχεδίου Αναδιοργάνωσης, 

µετά την ψήφισή του από την Γενική Συνέλευση των Πιστωτών του υποκαταστήµατος που έλαβε χώρα 

στις 25 Μαρτίου 2011, κατά τη διεξαγωγή της οποίας ενεκρίθη το Σχέδιο αυτό, µε µεγάλη πλειοψηφία. 

• Απαιτήσεις της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε."

- Οι απαιτήσεις  της εταιρείας κατά τρίτων ανέρχονται  συνολικά σε  €  136.825,00 εκ των  οποίων,  ποσό € 

88.656,00 αφορά σε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αλλά η είσπραξή τους κρίνεται  ως επισφαλής λόγω 

έλλειψης περιουσιακών στοιχείων των εναγόµενων.

- Υπάρχουν επίσης σε εκκρεµότητα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πάτρας αγωγές οφειλετών για οφειλόµενα ποσά 

ύψους € 4.500 ενώ εκκρεµούν προς συζήτηση και  έκδοση αποφάσεων ενώπιον του Εφετείου Πατρών, του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και του ΣτΕ 70 προσφυγές της "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." κατά της "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε και του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε τις οποίες η εταιρεία ζητά να της καταβληθούν ποσά από €2.550 µέχρι € 1.200.000.

- Τέλος, η εταιρεία έχει απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους 26 εκ. €. Πρόκειται για προσφυγές που 

έχει καταθέσει η εταιρεία για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις αποδοχής τους από τα ∆ιοικητικά Εφετεία και 

δεν έχουν εκτελεσθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
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• Κατά της εταιρείας "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε."

- Αγωγή από τον υπεργολάβο ΦΑΝΤΑ ΡΕΑΛ Α.Ε. κατά της κοινοπραξίας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ-ALGOMA ΑΤΕΕ ποσού 

€1.700.00 περίπου, επειδή θεωρεί ότι κηρύχτηκε, µη νόµιµα, έκπτωτη από το έργο. Η αγωγή έχει ορισθεί για 

τον Οκτώβριο του 2011. 

- 2 αγωγές από ALGOMA ΑΤΕΕ ποσού €700.00 περίπου, επειδή θεωρεί ότι υπέστη ηθική βλάβη από χρήση 

πληρεξουσίων  που  αφορούσαν  την  κοινοπραξία  ΤΟΞΟΤΗΣ  ΑΤΕ-ALGOMA  ΑΤΕΕ,  την  ύπαρξη  των  οποίων 

ισχυρίζεται  ότι  δεν  γνώριζε,  µε  συνέπεια  να µην  έχει  εισπράξει  το  κέρδος  από το έργο κατά  το ποσοστό 

συµµετοχής της, 10% περίπου. Εκτιµάται απόρριψη της αγωγής, καθώς τα πληρεξούσια τα οποία γνώριζε, δεν 

είχαν σχέση µε οικονοµικές συναλλαγές της κοινοπραξίας και επειδή τα 500.000 € περίπου, αφορούν έργα τα 

οποία ουδέποτε ανέλαβε η K/ξία, αφού οι σχετικοί διαγωνισµοί είτε µαταιώθηκαν, είτε δεν ανέδειξαν µειοδότρια 

την κ/ξία και εποµένως δεν ήταν δυνατόν να αναµένει κάποιο κέρδος από αυτά.

Για όλες τις ανωτέρω αγωγές,  η εταιρεία,  αν και  εκτιµά, ότι θα απορριφθούν στο σύνολό τους,  έχει  κάνει 

πρόβλεψη πληρωµής 1,155 εκατ. €.

• Απαιτήσεις της εταιρείας "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε."

- ΦΑΝΤΑ ΡΕΑΛ Α.Ε. (2 αγωγές), µε τις οποίες η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ  ζητά συνολικά €547.000, επειδή ο 

υπεργολάβος  δεν  επέστρεψε  την  προκαταβολή,  που  είχε  λάβει  για  να  εκτελέσει  το  έργο.  Οι  αγωγές  θα 

συζητηθούν τον Φεβρουάριο του 2012.

- AGOLMA ATEE. Με την αγωγή η εταιρεία ζητά 2.500.000 € περίπου για δυσφήµισή της εξ αιτίας της διάδοσης 

από αυτήν αναληθών περιστατικών σχετικά µε τη χρήση των πληρεξουσίων που αναφέρονται παραπάνω. 

- Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, για το έργο παράκαµψη Ζαγοράς, συνολικού ποσού € 1.513.413,29. Οι 

αγωγές  αφορούν  αποζηµίωση  για  ζηµίες  από  θεοµηνία,  καθυστερήσεις  πληρωµών  λογαριασµών,  αµοιβές 

µελετητών και επιστροφή εγγυητικών επιστολών. Ήδη, επιδικάστηκαν στην εταιρεία 600.000 € περίπου για µη 

πληρωµή του 11ου λογαριασµού, τα οποία και εισπράχθηκαν.

89. ∆εσµεύσεις

89.1.1. ∆εσµεύσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια

Οι δεσµεύσεις του Οµίλου από κατασκευαστικές συµβάσεις την 31/12/2010 και την 31/12/2009 έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '000

∆εσµεύσεις που προκύπτουν από 
κατασκεαστικά συµβόλαια

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Ανεκτέλεστο έργων 75.056 62.654 73.768 62.654

Εγγυήσεις καλής επίδοσης 52.901 69.513 52.510 69.115

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

89.1.2. ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
Εταιρείες του οµίλου σαν εκµισθωτής:

Υποχρεώσεις από Λειτουργικές Μισθώσεις 1 έτος και λιγότερο Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο 1 έτος και λιγότερο Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο

Υποχρεώσεις από ακίνητα 7 0 0 7 7 0 0 7

Υποχρεώσεις από µεταφορικά µέσα 15 0 0 15 15 0 0 15

Λοιπές λειτουργικές µισθώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 22 0 0 22 22 0 0 22

 Ο ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2010
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Υποχρεώσεις από Λειτουργικές Μισθώσεις 1 έτος και λιγότερο Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο 1 έτος και λιγότερο Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο

Υποχρεώσεις από ακίνητα 11 0 0 11 11 0 0 11

Υποχρεώσεις από µεταφορικά µέσα 53 1 0 55 53 1 0 55

Λοιπές λειτουργικές µισθώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 64 1 0 66 64 1 0 66

 Ο ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2009

Οι σηµαντικότερες συµβάσεις εκµίσθωσης των Εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής :

- Η Εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. υποµισθώνει ακίνητο στην περιοχή πατριαρχικό Θεσσαλονίκης αποτελούµενο από 

2.380µ2 υπόγειο και 2.380µ2 ισόγειο στην Εταιρεία  VODAFONE, το µηνιαίο µίσθωµα έχει προσδιορισθεί σε € 

31.134,34 και αναπροσαρµόζεται ετησίως µε τον τιµάριθµο. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι 12 χρόνια. 

Εταιρείες του οµίλου σαν µισθωτής:

Απαιτήσεις από ενοίκια βάσει συµβάσεων 1 έτος και λιγότερο Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο 1 έτος και λιγότερο Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 0 0 0 0 0 0 0 0

Έσοδα από ενοίκια επενδυτικών ακινήτων 483 1.836 2.855 5.174 483 1.836 2.855 5.174

Σύνολο 483 1.836 2.855 5.174 483 1.836 2.855 5.174

 Ο ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2010

Απαιτήσεις από ενοίκια βάσει συµβάσεων 1 έτος και λιγότερο Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο 1 έτος και λιγότερο Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 12 50 50 112 12 50 50 112

Έσοδα από ενοίκια επενδυτικών ακινήτων 621 2.111 2.110 4.842 621 2.111 2.110 4.842

Σύνολο 633 2.161 2.160 4.954 633 2.161 2.160 4.954

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2009 Ο ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2009

Οι εταιρείες του Οµίλου στην Ελλάδα και την Ρουµανία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους συνάπτουν 

λειτουργικές συµβάσεις για την ενοικίαση οχηµάτων καθώς και κατοικιών για την εξυπηρέτηση των κατά τόπους 

εργοταξίων συνήθως οι συµβάσεις αυτές δεν ξεπερνούν σε διάρκεια την τριετία καθώς σχετίζονται άµεσα µε την 

εκτέλεση των έργων. 

90. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008. Κατά τον έλεγχο της χρήσης 2008 που διεξήχθη 

εντός  του  2009  δεν  διαπιστώθηκαν  παρατυπίες  ή  παραλείψεις  που  να  καθιστούν  ανέφικτο  το  λογιστικό 

προσδιορισµό των αποτελεσµάτων. 

Το 2009 ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. για 

τις χρήσεις 2007 - 2008.

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η εταιρεία έχει σχηµατίσει από προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη ύψους 

125 χιλ. € και ο όµιλος 175 χιλ. €.

Συνοπτικά οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Επωνυµία Εταιρείας Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις

ΜΟΧΛΟΣ 2009-2010

ΤΟΞΟΤΗΣ 2007-2010

EUROROM S.L.R.
∆εν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την 

ίδρυσή της
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91. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Ο Όµιλος και η Εταιρεία είναι εκτεθειµένοι σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος της αγοράς (τα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς, διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κτλ), και 

κίνδυνος  ρευστότητας.  Τα  χρηµατοοικονοµικά  µέσα  του  Οµίλου  αποτελούνται  κυρίως  από  τραπεζικές 

καταθέσεις,  απαιτήσεις  από  πελάτες  και  λοιπούς  και  υποχρεώσεις  σε  προµηθευτές-  πιστωτές,  µερίσµατα 

πληρωτέα και υποχρεώσεις από µισθώσεις. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου στοχεύει 

στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου που προκύπτει 

από  την  αδυναµία  πρόβλεψης  των  χρηµατοοικονοµικών  αγορών  και  τη  διακύµανση  στις  µεταβλητές  του 

κόστους και των πωλήσεων.

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 

για την διαχείριση συγκεκριµένων κίνδυνων, όπως κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η διαδικασία 

που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Οµίλου,

• σχεδιασµός  της µεθοδολογίας  και  επιλογή  των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών  προϊόντων για  την 

µείωση των κινδύνων όπου απαιτείται

• εκτέλεση / εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων.

92.  Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Ο συναλλαγµατικός  κίνδυνος  είναι  ο  κίνδυνος  διακύµανσης  της  αξίας  των  χρηµατοοικονοµικών  µέσων,  των 

περιουσιακών  στοιχείων  αλλά  και  των  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων,  εξαιτίας  των  αλλαγών  στις 

συναλλαγµατικές  ισοτιµίες.  Ο  Όµιλος  δραστηριοποιείται  σε  διεθνές  επίπεδο  και  συνεπώς  εκτίθεται  σε 

συναλλαγµατικό  κίνδυνο  προερχόµενο  από  τις  µεταβολές  της  ισοτιµίας  του  RΟΝ  και  Ευρώ,  λόγω  της 

δραστηριοποίησης του οµίλου στην αγορά της Ρουµανίας. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από µελλοντικές 

εµπορικές συναλλαγές και από υποχρεώσεις σε νόµισµα Ρουµανίας. Σε περίπτωση σηµαντικών µεταβολών των 

ισοτιµιών αυτών ενδεχοµένως να επηρεαστούν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του Οµίλου. Ο Όµιλος προς το 

παρόν δεν έχει προχωρήσει στην εφαρµογή εργαλείων αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου. Παρόλα 

ταύτα στο πλαίσιο της επαρκούς αντιµετώπισης του ανωτέρω κινδύνου βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε τους 

χρηµατοοικονοµικούς  του  συµβούλους,  προκειµένου  να  προσδιορίζεται  συνεχώς  η  ορθότερη  πολιτική 

αντιστάθµισης σε ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς µεταβάλλεται. Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και 

οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, µετατρεπόµενες σε Ευρώ µε την ισοτιµία κλεισίµατος αναλύονται 

ως εξής: 

Ποσά σε € '000 2010 2009

Ονοµαστικά ποσά RON RON

Eµπορικές & Λοιπές απαιτήσεις 21.288 41.863 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (10.907) (18.287)

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις

(93) (26.310)

Βραχυχρόνια έκθεση 10.288 (2.734)

-2.734

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 (852)

Mακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις

(9) (107)

Μακροχρόνια έκθεση (9) (959)

Σύνολο 10.279 (3.693)
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Οι  παρακάτω  πίνακες  παρουσιάζουν  την  ευαισθησία  του  αποτελέσµατος  της  χρήσης  καθώς  και  των  ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και 

τη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / RON. 

Σε περίπτωση όπου η συναλλαγµατική ισοτιµία του Ευρώ µεταβληθεί θετικά σχέση µε τα παραπάνω νοµίσµατα, 

µε τα ως άνω αναφερόµενα ποσοστά, τότε στο αποτέλεσµα της χρήσης και στα ίδια κεφάλαια θα έχουµε την 

εξής επίπτωση:

2010 2009

Ποσά σε € '000 RON RON

Αποτέλεσµα µετά φόρων χρήσης 11 74 

Καθαρή Θέση 11 74 

Ποσά σε € '000 2010 2009

Ονοµαστικά ποσά RON RON

Eµπορικές & Λοιπές απαιτήσεις (27) 469 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16 (218)

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις

0 (314)

Βραχυχρόνια έκθεση (11) (63)

Σύνολο

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 (10)

Mακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις

0 (1)

Μακροχρόνια έκθεση 0 (11)

Σύνολο 11 74 

Σε περίπτωση όπου  η συναλλαγµατική ισοτιµία  του Ευρώ µεταβληθεί  αρνητικά  σε  σχέση µε τα παραπάνω 

νοµίσµατα µε τα ως άνω αναφερόµενα ποσοστά, τότε στο αποτέλεσµα της χρήσης και στα ίδια κεφάλαια θα 

έχουµε την εξής επίπτωση:

2010 2009

Ποσά σε € '000 RON RON

Αποτέλεσµα µετά φόρων χρήσης (16) (47)

Καθαρή Θέση (16) (47)

Ποσά σε € '000 2010 2009

Ονοµαστικά ποσά RON RON

Eµπορικές & Λοιπές απαιτήσεις 32 (554)

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (16) 242 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις

0 348 

Βραχυχρόνια έκθεση 16 36 

Σύνολο

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 11 

Mακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις

0 0 

Μακροχρόνια έκθεση 0 11 

Σύνολο (16) (47)

Η έκθεση του Οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο 

των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης 

του οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο.
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93. Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου

Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον 

αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις είναι συνήθως µε µεταβλητό 

ποσοστό επιτοκίου (euribor). Την 31η ∆εκεµβρίου 2010, ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς 

του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.

Ο  παρακάτω  πίνακας  παρουσιάζει  την  ευαισθησία  του  αποτελέσµατος  της  χρήσης  καθώς  και  των  ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή 1% (2009: +1/-1%). Οι αλλαγές στα 

επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.

Ποσά σε € '000 1,00% -1,00% 1,00% -1,00%

Αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρους από αλλαγή 
επιτοκίου

(305,00) 305,00 (263,00) 263,00 

Καθαρή Θέση (305,00) 305,00 (263,00) 263,00 

20092010

ΟΜΙΛΟΣ

94. Ανάλυση πιστωτικού κίνδυνου

H έκθεση  του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται  στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 5.794 3.429 5.772 3.375

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 27.295 34.005 27.295 34.005

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 51.278 53.292 43.391 50.336

Σύνολο 84.367 90.726 76.458 87.716

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Όµιλος  έχει  θεσπίσει  και  εφαρµόζει  διαδικασίες  πιστωτικού  ελέγχου  µε  στόχο  την  ελαχιστοποίηση  των 

επισφαλειών  και  την  άµεση  κάλυψη  των  απαιτήσεων  µε  αξιόγραφα.  Η  πολιτική  του  Οµίλου  είναι  να 

συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει µια πιστωτική πολιτική βάσει της 

οποίας  κάθε  νέος  πελάτης  εξετάζεται  σε  ατοµική  βάση  για  την  πιστοληπτική  του  ικανότητα.  Ο  έλεγχος 

πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί ο Όµιλος περιλαµβάνει την εξέταση τραπεζικών και άλλων τρίτων 

πηγών πιστοληπτικής βαθµολόγησης αν υπάρχουν καθώς και την λήψη εξωτερικών εκθέσεων ή αναλύσεων µε 

λογικό κόστος. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και 

εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. 

Επίσης όπου είναι δυνατόν λαµβάνονται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις.

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν 

αποµειωθεί  σε προηγούµενες ηµεροµηνίες  σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής 

ποιότητας.  Η µέγιστη  έκθεση  σε  πιστωτικό  κίνδυνο  την  ηµέρα  του  Ισολογισµού  είναι  η  εύλογη  αξία  κάθε 

κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω.

95. Ανάλυση κίνδυνου ρευστότητας

Η  διαχείριση  του  κίνδυνου  ρευστότητας  περιλαµβάνει  την  διασφάλιση  ύπαρξης  επαρκών  διαθεσίµων  και 

ισοδυνάµων  καθώς  και  την  εξασφάλιση  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  του  µέσω  της  ύπαρξης  επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.

Ο  Όµιλος  διαχειρίζεται  τις  ανάγκες  ρευστότητάς  του  µε  προσεκτική  παρακολούθηση  των  χρεών  των 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται 

καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια 
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κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το 

επόµενο έτος προσδιορίζονται τριµηνιαία. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για τον Όµιλο 

αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € '000 εντός 6 
µηνών

6 έως 12 
µήνες

1 έως 5 έτη
αργότερο 
από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 12.521 12.345 0 0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 357 357 2.949 1.985

Εµπορικές Υποχρεώσεις 8.374 12.562 - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.690 8.536 - -

Σύνολο 26.942 33.800 2.949 1.985

Ποσά σε € '000 εντός 6 
µηνών

6 έως 12 
µήνες

1 έως 5 έτη
αργότερο 
από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 4.662 4.641 9 0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 407 111 3.691 1.212

Εµπορικές Υποχρεώσεις 14.310 13.781 - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.850 14.039 - -

Σύνολο 26.229 32.572 3.700 1.212

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2010

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Στα ανωτέρω ποσά δεν συµπεριλαµβάνονται υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια λόγω διαφορετικής 

φύσης  της  υποχρέωσης,  καθώς  αυτή  υπολογίζεται  µε  βάση  το  ποσοστό  ολοκλήρωσης  του  έργου  και 

διαφοροποιείται ανάλογα κάθε περίοδο.

96. Ανάλυση κινδύνου τιµών

O Όµιλος δεν είναι εκτεθειµένος σε κινδύνους τιµών καθώς δεν κατέχει διαπραγµατεύσιµες µετοχές κατά την 

31/12/2010. 

97. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Η πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι:

• Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της

• Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά µε το κόστος 

και φροντίζοντας την κεφαλαιακή διάρθρωση.

Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. Προκειµένου να 

πετύχει  την επιθυµητή κεφαλαιακή διάρθρωση,  η εταιρία µπορεί να  προσαρµόζει  το µέρισµα,  να προβεί  σε 

επιστροφή  κεφαλαίου,  ή  να  εκδώσει  νέες  µετοχές.  Ως  ίδια  κεφάλαια  νοούνται  το  σύνολο  του  µετοχικού 

κεφαλαίου,  του  υπέρ  το  άρτιο,  των  κερδών  εις  νέων  και  των  λοιπών  αποθεµατικών  (εκτός  δικαιωµάτων 

µειοψηφίας).

Ο Όµιλος παρακολουθεί  τα κεφάλαια του µε βάση το δείκτη «Καθαρός δανεισµός προς κέρδη προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών  αποτελεσµάτων  και  αποσβέσεων  (EBITDA)»  καθώς  και  µε  την  σχέση  ιδίων 

κεφαλαίων προς συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. 

Σαν καθαρό δανεισµό ο Όµιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον το σύνολο των 

διαθεσίµων του. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» πλέον τον καθαρό 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 95



δανεισµό όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό. Για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 

αντίστοιχα οι αναφερόµενοι δείκτες είχαν ως εξής:

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 77.179 81.468 73.794 78.028

Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 0 0 0 0

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (5.794) (3.429) (5.772) (3.375)

Κεφάλαιο 71.385 78.039 68.022 74.653

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 77.179 81.468 73.794 78.028

Πλέον: ∆άνεια 14.733 30.514 14.733 30.514

Σύνολο κεφαλαίων 91.912 111.982 88.527 108.542

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 77,67% 69,69% 76,84% 68,78%

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '000 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο δανεισµού 14.733 30.514 14.733 30.514

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (5.794) (3.429) (5.772) (3.375)

Μείον: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση

(27.295) (34.005) (27.295) (34.005)

Καθαρός δανεισµός -18.356 -6.920 -18.334 -6.866

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδιδόµενα στους 
µετόχους της µητρικής

77.451 80.659 73.794 78.028

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 59.095 73.739 55.460 71.162

Συντελεστής µόχλευσης -31,06% -9,38% -33,06% -9,65%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιριών (Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήµερα), επιβάλλονται 

περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:

• Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 

16 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήµερα, δεν µπορεί να υπερβαίνει (ως προς την ονοµαστική αξία 

των µετοχών που αποκτήθηκαν), το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να 

έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού 

κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο 

ή από το Καταστατικό.

• Σε  περίπτωση  που  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  εταιρίας,  γίνει  κατώτερο  από  το  ½  του 

µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα 

σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την 

υιοθέτηση άλλου µέτρου.

• Όταν  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  εταιρίας,  καταστεί  κατώτερο  του  1/10  του  µετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του 

Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήµερα, η εταιρία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση 

οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

• Ετησίως,  αφαιρείται  το  1/20  τουλάχιστον  των  καθαρών  κερδών,  προς  σχηµατισµό  του  Τακτικού 

αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, 

του  τυχόν  χρεωστικού  υπολοίπου  του  λογαριασµού  Αποτελέσµατα  εις  Νέον.  Ο  σχηµατισµός  του 
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αποθεµατικού  αυτού  καθίσταται  προαιρετικός,  όταν  το  ύψος  του  φθάσει  το  1/3  του  µετοχικού 

κεφαλαίου.

• Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από 

την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. 

Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία 

τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν 

µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε 

ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών 

που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη 

εφαρµογή των ως άνω διατάξεων.

Ο  Όµιλος  έχει  τηρήσει  τις  συµβατικές  υποχρεώσεις  του,  συµπεριλαµβανοµένης  και  της  διατήρησης  της 

ορθολογικότητας της κεφαλαιακής δοµής και συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται 

από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια.

98. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

� Αναφορικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση από τη θυγατρική εταιρεία του Οµίλου «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.» 

της επίσης θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ «ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Τ.Ε.» ως και του τµήµατος 

του  κατασκευαστικού  κλάδου  της  εταιρείας  µας  «ΜΟΧΛΟΣ  Α.Ε.», µετά  την  καταχώριση  των  σχετικών 

αποφάσεων  –  επί  του  Σχεδίου  Σύµβασης  Συγχώνευσης-  των  αρµοδίων  αρχών  στο  Μητρώο  Ανωνύµων 

εταιρειών εκάστης εταιρείας την 14η Ιανουαρίου 2011 και τη δηµοσίευσή τους στο υπ’ αριθµ. 252/27.1.2011 

Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, περίληψη του εν λόγω Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ.) µε 

απορρόφηση, δηµοσιεύθηκε στο φύλλο υπ’ αριθµ. 14.316/3.2.2011 της οικονοµικής εφηµερίδας «ΕΞΠΡΕΣ», 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

� Ακολούθως, οι Γενικές Συνελεύσεις των προαναφεροµένων Ανωνύµων εταιρειών, στις συνεδριάσεις τους 

της 22ας Μαρτίου 2011, ενέκριναν τη συγχώνευση αυτή, ως και το προαναφερθέν Σ.Σ.Σ., και όρισαν τους 

εκπροσώπους τους για την υπογραφή της Συµβολαιογραφικής πράξης Συγχώνευσης, η οποία και υπεγράφη 

στις  23  Μαρτίου  2011,  ενώ  το  σύνολο  των  σχετικών  δικαιολογητικών  –  για  την  έγκριση  της  εν  λόγω 

συγχώνευσης µε απορρόφηση – από τις αρµόδιες αρχές, έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτές, για την έκδοση των 

σχετικών αποφάσεών τους. 

� Στις 11/3/2011 το ∆.Σ. του ΟΛΘ ανακήρυξε την εταιρεία µας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. προσωρινό µειοδότη, για την 

επέκταση  του  26  κρηπιδώµατος  του  Σταθµού  Εµπορευµατοκιβωτίων  της  6ης  προβλήτας  του  λιµένα 

Θεσσαλονίκης, στον διαγωνισµό του οποίου συµµετείχε η εταιρεία µας.

�  Στις  25  Μαρτίου  2011,  πραγµατοποιήθηκε  στην  έδρα  του  υποκαταστήµατος  της  εταιρεία  µας  στο 

Βουκουρέστι  Ρουµανίας,  η  Συνέλευση  των  Πιστωτών  του  υποκαταστήµατος,  µε  µοναδικό  θέµα  του  ήδη 

υποβληθέντος στις αρµόδιες αρχές, Σχεδίου Αναδιοργάνωσης. Λόγω της χρηµατοοικονοµικής βιωσιµότητας του 

εν λόγω Σχεδίου, µε σηµαντική πλειοψηφία το εν λόγω Σχέδιο έγινε αποδεκτό από τους Πιστωτές, και έχει 

ορισθεί  δικάσιµος  στο  Βουκουρέστι  Ρουµανίας  στις  31  Μαρτίου  2011,  το  οποίο  θα  αποφασίσει  για  την 

επικύρωση και επιβεβαίωση ισχύος και εφαρµογής του προαναφερόµενου Σχεδίου

Πέραν  των  ήδη  αναφερθέντων  γεγονότων,  δεν  υπάρχουν  µεταγενέστερα  των  οικονοµικών  καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε στον Όµιλο είτε στην Εταιρεία, και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

Άλιµος, 28 Μαρτίου 2011
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∆. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 01/01 - 31/12/2010

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος ∆.Σ.) 

Ζωή Στέγγου (Εκτελεστικός Α' Αντιπρόεδρος)

Γεώργιος Στέγγος (∆ιευθύνων Σύµβουλος)

Κωνσταντίνος Λυρίγκος (Εκτελεστικό µέλος)

Μαρία Σβώλη (Εκτελεστικό µέλος)

Αθανάσιος Κλαπαδάκης (Εκτελεστικό µέλος)

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πωλήσεις από κατασκευαστ ικά συµβόλαια 38.263 67.846 37.481 66.024

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια  στοιχεία 12 .988 17.249 11.521 15.728 Κόστος πωλήσεων (31.938) (59.580) (31.397) (58.210)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1 27 1 27 Μικτά κέρδη (ζηµίες) 6.325 8.266 6.084 7.814

Επενδύσεις σε ακίνητα 11 .763 14.248 11.763 14.248 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικώ ν, επενδυτικώ ν αποτελεσµάτων 3.266 4.381 3.122 4.426

Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 27 .790 34.590 30.049 36.744 Κέρδη προ φόρω ν 142 1.438 123 736

Σύνολο παγίω ν περιουσιακώ ν στοιχείω ν 52.542 66.114 53.334 66.747 Μείον Φ όροι 1.245 (1.744) 1.284 (1.749)

Αποθέµατα 108 289 108 289 Κέρδη χρήσης µετά από φόρους 1.387 (306) 1.407 (1.013)

Απαιτήσεις από  πελάτες 21 .552 20.652 14.567 18.836 Καθαρά ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρω ν (A) 1.387 (306) 1.407 (1.013)

Λο ιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79 .630 83.907 78.825 81.950 Κατανέµονται σε :

Τ αµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5 .794 3.429 5.772 3.375 Ιδιοκτήτες της µητρικής 2.468 257 1.407 (1.013)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 107.084 108.277 99.272 104.450 ∆ικα ιώµατα  Μειοψηφ ίας (1.081) (563) - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 159.626 174.391 152.606 171.197

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 73 .410 73.410 73.410 73.410

Λο ιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλα ίων 4 .040 7.248 384 4.618 Λοιπά Συνολικά Έσοδα\(Έξοδα) µετά από φόρους

Σύνολο Ιδίω ν Κεφαλαίω ν Μετόχων Εταιρείας (α) 77.450 80.658 73.794 78.028

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) (272) 809 - -

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ)=(α)+(β) 77.178 81.468 73.794 78.028 Επανεκτίµηση χρηµατοο ικονοµ ικών στο ιχείων διαθέσιµων προς πώληση (6.710) 63 (6.710) 63

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4 .912 4.934 4.912 4.934 Αγορά/Πώληση ιδίων µετοχών 0 15 0 15

Προβλέψεις /  Λ οιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17 .458 26.946 16.888 27.713 Μείωση ποσοστού συµ/χής σε θυγατρ ική λόγω συγχώνευσης 0 1.254 0 0

Σύνολο µακροπρόθεσµω ν υποχρεώ σεω ν 22.370 31.880 21.800 32.647 Αναβαλλόµενη φορολογία  αποθεµατικού δ ιαθέσιµων προς πώληση χρηµατ. στοιχ. 1.342 (13) 1.341 (13)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 9 .821 25.580 9.821 25.580

Οφειλές προς προµηθευτές 28 .091 20.936 24.832 20.367

Τ ρέχουσες Φ ορολογικές Υ ποχρεώσεις 28 301 27 286 Αποτίµηση  επενδύσεων σε θυγατρ ικές 0 0 18 0

Λο ιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 22 .138 14.226 22.332 14.289 Αναβαλλόµενη φορολογία  αποθεµατικού αποτίµησης επενδύσεων σε θυγατρικές 0 0 (6) 0

Σύνολο τρεχουσώ ν υποχρεώ σεω ν 60.078 61.043 57.012 60.522 Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου µετά φόρω ν (B) (5.677) 1.155 (5.641) (946)

Σύνολο υποχρεώ σεω ν (δ) 82.448 92.923 78.812 93.169 Συγκεντρω τικά συνολικά αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους (A+B) (4.290) 849 (4.234) (1.959)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 159.626 174.391 152.606 171.197 Τ α καθαρά κέρδη (ζηµίες)  αναλογούν σε :

Ιδιοκτήτες της µητρικής (3.209) 158 (4.234) (1.959)

∆ικα ιώµατα  Μειοψηφ ίας (1.081) 691 0 0

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά εκδοθείσα µετοχή (σε € /µετοχή) 0,0336 0,0035 0,0192 (0,0138)

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

81 .468 80.619 78.028 79.987

Κέρδη /  (ζηµ ιές)  της περιόδου , µετά από φόρους 1 .387 (306) 1.407 (1 .013)

Επανεκτ ίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων δ ιαθέσιµων προς πώληση (6.710) 63 (6.710) 63

Αποτίµηση επενδύσεων σε θυγατρικές 0 0 18 (874) 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

Αναβαλλόµενη  φορολογία αποθεµατ ικού αποτίµησης επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 (6) 0 Tαµειακές Ροές από Λ ειτουργικές ∆ραστηριότητες

(Αγορές) / Πωλήσεις ιδ ίων µετοχών 0 15 0 15 Κέρδη/(ζηµίες) προ  φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 142 1.438 123 736

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 3.799 4.210 3.747 4.148

Συναλλαγµατικές διαφορές (32) (164) (6) (137) Προβλέψεις-Αποµειώσεις 1.155 (4.314) 0 (4.314)

Επιδράσεις από  συγχώνευση θυγατρικών και εκτός οµίλου  εταιρειών 0 1.254 0 0 Συναλλαγµατικές διαφορές 58 87 58 88

77.178 81.468 73.794 78.028 Κέρδη/(ζηµιές) από  πώληση  ενσώµατων παγίων στο ιχείων (575) 6 (572) 6

(Κέρδη)/ζηµ ιές από  την πώληση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη  αξία µέσω αποτελεσµάτων 0 (728) 0 0

Μεταβολή στην υποχρέωση  παροχών στο προσωπικό 56 (75) 56 (75)

(Κέρδη) / ζηµιές από  αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 2.485 0 2.485 0

(Κέρδη) / ζηµιές προ εξόφλησης µακροπρόθεσµων ενδοεταιρικών υπολοίπων (648) 0 (797) 0

Έ ξοδα τόκων 1.726 2.595 1.572 2.583

Έ σοδα τόκων (7) (34) (7) (32)

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 181 2.366 181 2.366

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 2.753 923 7.083 3.980

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 7.736 (5.192) 4.769 (6.194)

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (168) 0 (168) 0

Καταβεβληµένοι φόροι (15) (975) 0 (901)

Συναλλαγµατικές διαφορές (88) (226) (64) (225)

Καθαρές ταµειακές ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α) 18.590 81 18.466 2.166

Tαµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στο ιχείων (38) (120) (35) (23)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 1.092 482 1.092 482

Πωλήσεις ιδ ίων µετοχών 0 15 0 15

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  θυγατρικών 0 2.038 0 0

Καθαρές ταµειακές ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β) 1.054 2.415 1.057 474

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ Ο Ό µιλος Η Εταιρεία

- Έ ισροές 2 .566 1.445 Tαµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

- Έ κροές 1 .646 4.078 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 15.598 47.015 15.598 47.015

- Α παιτήσεις 12.810 9.257 Αποπληρωµή δανεισµού (30.475) (51.172) (30.475) (51.172)

-Υ ποχρεώσεις 28.837 33 .126 Καθαρές πληρωµές/εισπράξεις τόκων (1.500) (1.854) (1.347) (1.845)

- Α παιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη κα ι µέλη της διο ίκησης 0 0 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια ) (902) (1.965) (902) (1.965)

-Υ ποχρεώσεις προς διευθυντ ικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 446 446 Μερ ίσµατα  πληρωθέντα σε µετόχους της µητρ ικής 0 (71) 0 0

- Συναλλαγές διευθυντικ ών στελεχών κ αι µελών της διοίκησης 168 168 Καθαρές ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ) (17.279) (8.047) (17.126) (7.967)

Καθαρή αύξηση/(µείω ση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 2.365 (5.551) 2.397 (5.327)

Τ αµειακά  διαθέσιµα  κα ι ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.429 8.980 3.375 8.702

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.794 3.429 5.772 3.375

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. O ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Α.∆.Τ ΑΒ 342754      Α.∆.Τ. ΑZ 592390 Α.∆.Τ. ΑΖ 020049  Α.∆.Τ.Σ 576787

12. Τ ο ∆ιοικητ ικό Συµβούλιο  της ετα ιρ είας, ως και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια  των θυγατρικών εταιρειών «Τ ΟΞΟΤ ΗΣ Α .Τ .Ε.» & «ΣΤ ΡΟΦ Υ ΛΙ Α .Ε.», στις συνεδριάσεις τους της 16ης Σεπτεµβρ ίου 2010, 
απεφάσισαν την έναρξη των δ ιαδικασιών συγχώνευσης µε απορρόφηση από  την ετα ιρ εία «Τ ΟΞΟΤ ΗΣ Α .Τ .Ε.» (Απορροφώσα): α ) αυτο τελώς της θυγατρικής εταιρείας του Οµ ίλου «ΣΤ ΡΟΦΥ ΛΙ 
Α .Ε.», ως και του προς απόσχιση τµήµατος του κατασκευαστικού  κλάδου  της εταιρείας µας «ΜΟΧΛΟΣ Α .Ε.», σύµφωνα  µε τ ις δ ιατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ. Ν. 2190/1920  και 1-5 του  Ν. 
2166/1993 .

13.Τ ο ∆ιο ικητικό  Συµβούλιο της εταιρεία ς, ως και τα ∆ιο ικητικά  Συµβούλια των θυγατρ ικών εταιρειών «Τ ΟΞΟΤ ΗΣ Α .Τ .Ε.» & «ΣΤ ΡΟΦ Υ ΛΙ Α .Ε.», στις συνεδριάσεις τους της 24ης ∆εκεµβρίου 2010 , 
απεφάσισαν κα ι ενέκρ ιναν το  – από  κο ινού συνταχθέν – Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση .

10. Ο ι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρεία ς και του Οµίλου  από δικαστ ικές δ ιεκδικήσεις περιγράφονται αναλυτικά στη  σηµείωση 8 .5 της Ετήσια ς Ο ικονοµικής Έ κθεσης.

9 . ∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στ ις λογιστ ικές πολιτικές , εκτιµήσεις, δ ιόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων 

11. Τ α "Λο ιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" αφ ορούν συναλλαγµατικές διαφορές από ενσωµάτωση υποκαταστήµατος, την επανεκτ ίµηση  των χρηµ/κών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση, 
την αναβαλλόµενη φορολογία  αποθεµατικού δ ιαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµ ικών στο ιχείων κα ι την αποτίµηση επενδύσεων σε θυγατρικές. Τ α  λοιπά συνολικά έσοδα περιγράφοντα ι 
αναλυτικά στην Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε '000 €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

8 . Ο  Όµιλος έχει δ ιενεργήσει πρόβλεψη για  ανέλεγκτες χρήσεις ποσού €  175χιλ. εκ των οποίων τα € 125χιλ. αφορούν τη  µητρική  εταιρεία  Μοχλός Α .Ε. Ο ι συνολικές προβλέψεις περιγράφοντα ι 
αναλυτικά στην σηµ. 7.23 των Ετήσιων Ο ικονοµικών Καταστάσεων.

1 . Ο ι βασικές λογιστ ικές αρχές που εφαρµόσθηκαν είναι αυτές που  προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοο ικονοµ ικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.A .), όπως εφαρµόσθηκαν  και κατά την προηγούµενη 
περίοδο 2009.

5 . Ο ι Ο ικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται κα ι ενσωµατώνοντα ι µε τη µέθοδο της ολικής ενοπο ίησης στ ις ο ικονοµικές καταστάσεις της µητρ ικής εταιρείας Τ ΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΗ 
Α .Ε. η  οποία έχει κο ινή έδρα  µε την ΜΟΧΛΟΣ και συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλα ιο  µε 48,23% .

6 . Ο ι εταιρείες του  Οµίλου µε τις αντίστο ιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµ ιλος συµµετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στ ις Ενοπο ιηµένες 
Ο ικονοµ ικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01-31/12 /2010 παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση  7.3.1. των ετήσιων Ο ικονοµ ικών Καταστάσεων.

7 . Τ α ποσά  των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά  από την έναρξη της διαχειριστικής περ ιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων /  υποχρεώσεων της εταιρείας στη  λήξη   της τρέχουσας περιόδου, 
που έχουν προκύψει από  συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννο ια  του ∆.Λ .Π. 24 προς αυτήν µέρη, αναλύονται στον παρακάτω π ίνακα :

2 .Η µητρική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά  έως και τη χρήση 2008 . Από τις θυγατρ ικές εταιρείες, η  εταιρεία Τ ΟΞΟΤ ΗΣ ΑΤ Ε έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2006  και η 
εταιρεία EUROROM CONST RUCT II SRL, που  υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς της Ρουµανία ς, δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της.

0

(13)

Αλέξανδρος Παπαιωάννου (Ανεξάρτ.µη εκτελεστικό µέλος)

Κωνσταντίνος Ριζόπουλος (Ανεξάρτ.µη εκτελεστικό µέλος)

3 . ∆εν υφ ίστανται εµπράγµατα βάρη  ή άλλου τύπου δεσµεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των ετα ιρ ειών του  Οµ ίλου.

ΑΛΙΜΟΣ,  28 MAΡTΙΟΥ  2011

Συναλλαγµατικές διαφορές από  τη  µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων επ ιχειρηµατικών 
δραστηρ ιο τήτων του εξωτερικού

(137)(6)(164)(32)

Αναβαλλόµενη φορολογία  από αλλαγή φορολ.συντελεστή αποθεµατικού χρηµ.στοιχείων διαθεσίµων 
προ ς πώληση

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τ α παρακάτω στοιχεία κα ι πληροφορ ίες, που προκύπτουν από  τ ις ο ικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµ ική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταρείας ΜΟΧΛΟΣ Α .Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική  επιλογή  ή  άλλη συναλλαγή µε τον Όµιλο και την εταιρεία , να ανατρέξει στην διεύθυνση  διαδ ικτύου της εταιρεία ς, 
όπου  αναρτώντα ι οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση  ελέγχου  του νόµιµου ελεγκτή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

www.mochlos.com

Αρµόδια Υπηρεσία:
Στυλιανή Στέγγου (Μη εκτελεστικό µέλος)

Μαριάννα Στέγγου (Μη εκτελεστικό µέλος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε '000 €)

∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: 

Ελεγκτική εταιρία :                                                    

Νόµιµος Ελεγκτής :                                    

Με σύµφωνη γνώµη

Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου / ∆/νση Ανωνύµων Εταιρειών 
& Πίστεως)  

28/03/2011

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:                                          

1.341

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(277) 0 (278)

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

Ε∆ΡΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΤΚ.17456,ΑΛΙΜΟΣ

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων:

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε '000 €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(13)

Σύνολο Ιδίω ν Κεφάλαιω ν λήξης περιόδου (31/12/2010 και 31/12/2009)

Αναβαλλόµενη  φορολογία αποθεµατ ικού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων δ ιαθέσιµων προς 
πώληση

1 .342

Σύνολο Ιδίω ν Κεφάλαιω ν έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009)

4 . Ο  αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για  τον Όµιλο και την Εταιρεία ανερχόταν σε 163 άτοµα ενώ για  την αντ ίστοιχη περίοδο του 2009 σε 305.

ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 25701)

GRANT THORNTON (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 127)

(874)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

(278)(277)

Αναβαλλόµενη  φορολογία από αλλαγή φορολ. συντελεστή απόσβεσης αποθεµατικού 
εύλογης αξίας

0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικώ ν, επενδυτικώ ν αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεω ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε '000 €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

7.065 8.5746.8698.591
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Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΆΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005 ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ ΚΑΤΆ 

ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ 2010

Η MΟΧΛΟΣ Α.Ε. κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2010–31/12/2010, κατ’ 

εφαρµογή της νοµοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό της τόπο 

www  .  mochlos  .  com   και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www  .  athex  .  gr   
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Ηµεροµηνία Θέµα ∆ιαδικτυακό Τόπος

26/03/2010 Οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ A.E. για την χρήση 01/01-31/12/2009. http://w ww.mochlos.com

30/03/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009 http://w ww.mochlos.com

29/04/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. http://w ww.mochlos.com

20/05/2010 Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. http://w ww.mochlos.com

28/05/2010 Οικονοµικά αποτελέσµατα Α τριµήνου της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. http://w ww.mochlos.com

02/06/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2010 http://w ww.mochlos.com

02/06/2010 Γνωστοποίηση αποφάσεων της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. http://w ww.mochlos.com

02/06/2010 Ανακοίνωση για έκτακτη εισφορά http://w ww.mochlos.com

01/07/2010 Υλοποίηση διαδικασιών συγχώνευσης µε απορρόφηση του προς απόσχιση κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας µας από την 
θυγατρική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ .Ε

http://w ww.mochlos.com

15/07/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. http://w ww.mochlos.com

06/08/2010 Γνωστοποίηση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. http://w ww.mochlos.com

26/08/2010 Γνωστοποίηση αποφάσεων της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. http://w ww.mochlos.com

27/08/2010 Ηµεορµηνιά ανακοίνωσης αποτελεσµάτων β τριµήνου της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ A.E. http://w ww.mochlos.com

01/09/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2010 http://w ww.mochlos.com

06/09/2010 Γνωστοποίηση αποφάσεων της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.? http://w ww.mochlos.com

08/09/2010 Γνωστοποίηση της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε, σύµφωνα µε το πλαίσιο του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της 
απόφασης 3/347/12-7-2005 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

http://w ww.mochlos.com

17/09/2010 Απόφαση περί έναρξης των διαδικασιών απόσχισης τµήµατος του Κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας µας http://w ww.mochlos.com

18/10/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

18/10/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

10/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

10/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

11/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

11/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

12/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

12/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

15/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

15/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

18/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

18/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

19/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

19/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

19/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

19/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

22/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

22/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

22/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

22/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

23/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

23/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

24/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

24/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

25/11/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

25/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

26/11/2010 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης αποτελεσµάτων Γ τριµήνου της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. http://w ww.mochlos.com

01/12/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2010 http://w ww.mochlos.com

02/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

02/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

06/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

06/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

07/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

07/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

08/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

08/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

09/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

09/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

10/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

10/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

13/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

13/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

13/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

13/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

14/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

14/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

15/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

15/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

16/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

16/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

17/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

17/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

20/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

20/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

21/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

21/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com

23/12/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ http://w ww.mochlos.com

23/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας http://w ww.mochlos.com
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ΣΤ. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΟΣ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, η έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 έχουν 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www  .  mochlos  .  com  .  
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