ΑΕΓΕΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006
(Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΕΓΕΚ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση
του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση Διαδικτύου:

www.aegek.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:

29 Νοεμβρίου 2006

Σπύρος Παπαγεωργίου
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΑΕΓΕΚ
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ΑΕΓΕΚ
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ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Στοιχεία Ισολογισµού
Β. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης
Γ. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Χρήσης
Δ. Κατάσταση ταµειακών ροών
Ε. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
2. Πληροφορίες για την Εταιρία
3. Δομή του Ομίλου
3.1.

Εταιρίες και Κοινοπραξίες που ενοποιούνται και μέθοδοι ενοποίησής τους

3.2.

Εταιρίες και Κοινοπραξίες που δεν ενοποιούνται στην παρούσα περίοδο

3.3.

Επιπτώσεις μεταβολών από έναρξη, παύση ή μεταβολή της μεθόδου ενοποίησης

4. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία μέρη
5. Εξέλιξη απασχολούµενου προσωπικού
6. Πληροφορίες για τη μετοχή και δείκτες αποτίμησης
7. Χρηματοοικονομικοί δείκτες
8. Σημαντικές επισημάνσεις/ γεγονότα
8.1.

Γεγονότα περιόδου που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις

8.2.

Μεταγενέστερα γεγονότα

8.3.

Επιπτώσεις γεγονότων σε οικονομικά μεγέθη

9. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού
11. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες (ΑΠΟΦΑΣΗ 17/336/21.4.2005 τoυ Δ.Σ. της Ε.Κ.)
12. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
12.1.

Ενοποίηση επιχειρήσεων

12.2.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

12.3.

Ασώματα πάγια

12.4.

Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού

12.5.

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

12.6.

Αποθέματα

12.7.

Εμπορικές απαιτήσεις

12.8.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

12.9.

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα

12.10. Δάνεια
12.11. Μισθώσεις
12.12. Χρηματοοικονομικά εργαλεία
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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12.13. Μερίσματα
12.14. Μετοχικό κεφάλαιο
12.15. Φόροι (τρέχοντες και αναβαλλόμενοι)
12.16. Προβλέψεις
12.17. Παροχές προσωπικού
12.18. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
12.19. Κατασκευαστικά συμβόλαια
13. Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις και ανάλυση σύμφωνα με το ΔΛΠ 34
13.1.

Εποχικότητα εργασιών

13.2.

Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟΔ- 2003

13.3.

Γεωγραφική κατανομή κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων προ φόρων

13.4.

Άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης

13.5.

Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα

13.6.

Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

13.7.

Φόροι

13.8.

Κέρδη ανά μετοχή

13.9.

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

13.10. Κεφαλαιουχικές δαπάνες
13.11. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
13.12. Αποθέματα
13.13. Επίδικοι πελάτες/ υπό διαιτησία διαφορές /Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
13.14. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
13.15. Ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν στον ισολογισμό και τα Αποτελέσματα
13.16. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
13.17. Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
13.18. Τραπεζικές Υποχρεώσεις
13.19. Ίδια κεφάλαια- ίδιες μετοχές

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/9/2006

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/9/2006

31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

321.620,42

333.614,59

191.584,21

120.962,52

Συμμετοχές προς πώληση

2.046,60

32.580,49

2.046,60

2.580,49

Αποθέματα

8.800,67

9.520,20

3.988,18

179,58

Απαιτήσεις από πελάτες

125.775,62

111.112,74

129.721,83

42.825,48

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

173.803,32

174.670,67

169.225,16

130.868,08

13.683,09

17.016,43

9.271,81

4.362,24

645.729,72

678.515,12

505.837,79

301.778,39

38.133,49

29.714,48

36.133,49

29.714,48

6.601,05

8.704,79

6.497,86

0,00

88.875,67

34.041,47

1.706,92

1.875,35

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις

250.792,24

244.194,84

223.121,14

117.246,56

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

184.463,83

215.460,58

165.652,85

38.387,20

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

568.866,28

532.116,16

433.112,26

187.223,59

73.498,78

110.417,38

72.725,53

114.554,80

3.364,66

35.981,58

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = β) + (γ)

76.863,44

146.398,96

72.725,53

114.554,80

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)

645.729,72

678.515,12

505.837,79

301.778,39

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Μακρ/σμες αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*

Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας (β)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)

* Στις ενοποιημένες λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (ποσού 88.875,67) περιλαμβάνεται ποσόν 73.093,08 χιλ € που αφορά εισπραχθείσα
κρατική επιχορήγηση για κατασκευή παγίου που θα αναγνωρισθεί ως έσοδο κατά την διάρκεια ωφέλιμης ζωής του εν λόγω παγίου (σχετ. ΔΛΠ υπ'
αριθμ. 20).

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις): (Σημ.2)

141.280,15

198.134,91

119.280,23

45.565,49

Κόστος πωλήσεων

135.982,66

163.026,17

109.456,54

42.140,61

5.297,49

35.108,74

9.823,69

3.424,88

3,75%

17,72%

8,24%

7,52%

5.391,80

35.900,08

6.057,99

9.229,62

Μικτά κέρδη (Σημ.2)

(% επί του αμιγούς κύκλου εργασιών)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Σημ.2)

(% επί του συνολικού κύκλου εργασιών)

3,82%

18,12%

5,08%

20,26%

8.188,20

9.754,66

6.422,09

4.389,91

-2.796,40

26.145,42

-364,10

4.839,71

-1,98%

13,20%

-0,31%

10,62%

Χρηματοοικονομικά έξοδα

16.649,66

10.904,62

14.921,94

4.765,49

Κέρδη (ζημιές) αποτίμησης συμμετοχών

-7.416,48

296,61

-7.416,48

296,61

-26.862,54

15.537,41

-22.702,52

370,83

Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων(Σημ.2)

(% επί του συνολικού κύκλου εργασιών)
Χρηματοοικονομικά έσοδα

Κέρδη προ φόρων (Σημ.2)

(% επί του συνολικού κύκλου εργασιών)
Μείον Φόροι (Σημ.2)

-19,01%

7,84%

-19,03%

0,81%

-2.951,74

7.528,74

-3.288,24

-1.773,54

-23.910,80

8.008,67

-19.414,28

2.144,37

-23.910,80

8.008,67

-19.414,28

2.144,37

-16,92%

4,04%

-16,28%

4,71%

-23.046,29

4.870,55

-864,51

3.138,12

108.023.128

83.070.000

108.023.128

83.070.000

95.353.665

77.175.800

95.353.665

77.175.800

-0,24

0,06

-0,20

0,03

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες (Σημ.2) (Α)
Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες
δραστηριότητες (Σημ.2) (Β)
Κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες) (Σημ.2) (Α)+(Β)

(% επί του συνολικού κύκλου εργασιών)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα (Μετόχους) μειοψηφίας
Αριθμός μετοχών (τεμάχια)
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών (τεμάχια)
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
ανά (σταθμ.) μετοχή - βασικά (σε €) (Σημ.3)

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών, των αντίστοιχων περιόδων
Σημ.1:

Αναφέρονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων (συνεχιζόμενες και διακοπείσες)

Σημ.2:

Σε περίπτωση ενοποιημένων μεγεθών, αφορούν κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους και δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.

* Επί ακινήτων της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού €163.440,94 χιλ. προς τράπεζες για εξασφάλιση υποχρεώσεων. Επί
ακινήτων συνδεδεμένων επιχειρήσεων επίσης υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού €32.409,70 χιλ. για διάφορες αιτίες.
* Με την από 10/8/2006 απόφαση της 2ης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας εγκρίθηκε η αύξηση και ταυτόχρονα
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας στο 1,20 € ανά μετοχή, προς συμψηφισμό συσωρευμένων ζημιών του
λογαριασμού "αποτελέσματα εις νέον" και

ζημιών από την μετάβαση στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ. Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο

διαμορφώθηκε σε 129.627,75 χιλ €.

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ετήσια Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/2006

30/9/2005

30/9/2006

30/9/2005

146.398,96

165.206,53

114.554,80

119.627,22

Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης περιόδου
(1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγούμενων
-42,00

περιόδων

460,54

Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης
χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)

146.398,96

165.164,53

114.554,80

120.087,76

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους

-23.910,80

8.008,67

-19.414,28

2.144,37

2.071,62

282,74

2.071,62

282,74

-279,23

-618,34

-156,75

-18,17

-12.848,02

-103,74

-13.802,16

-32,77

-23.115,35

24.041,39

-34.569,09

-3,35

-34.569,09

-3,35

76.863,44

149.615,16

72.725,53

122.460,58

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη) & αμοιβές ΔΣ
Ζημία από αποτίμηση ή πώληση συμ/χών &
χρεωγράφων
Συναλ/κές διαφορές μετατροπής υποκ/των
εξωτερικού
Σύνολο κερδών / ζημιών καταχ/νων στα ιδια
κεφάλαια
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση
Διαφορά από μη ενοποίηση ή λόγω
συγχώνευσης θυγατρικών εταιριών
(Αγορές) / πωλήσεις / (αποκτήσεις) ιδίων
μετοχών
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30/09/2006 και 30/09/2005 αντίστοιχα)

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-30/9/06

1/1-30/9/05

1/1-30/9/06

1/1-30/9/05

-26.862,54

15.537,41

-22.702,52

370,83

Αποσβέσεις

8.188,20

9.754,68

6.422,09

4.389,91

Προβλέψεις

-1.700,79

-82,77

-1.730,68

-144,63

-277,55

-197,86

-163,19

-18,17

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

7.036,89

-5.256,99

7.174,92

-1.189,81

16.712,39

11.216,38

15.223,82

5.806,64

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

719,53

1.179,74

-371,63

2.795,25

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-13.795,53

-95.544,35

-31.236,82

-18.760,11

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-16.358,83

61.358,65

-764,73

-9.708,33

16.490,00

11.216,38

15.223,82

5.806,64

848,59

6.398,46

520,85

72,47

-43.676,82

-19.649,95

-43.893,41

-22.337,53

32.355,26

6.438,87

32.355,26

10.493,22

155,21

-27.162,67

-3.213,59

-2.084,67

9.281,52

8.157,72

1.332,29

419,58

62,73

7.426,33

60,99

1,97

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης κλπ
λειτουργ. δραστηριότητες:

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Πληρωμές φόρων (καταβεβλημένοι φόροι)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών & λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις (πληρωμές) από πωλήσεις (αγορές) ενσώματων & άϋλων παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

240,00

240,00

42.094,72

-5.139,75

30.774,95

8.830,10

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

10.293,10

26.089,83

10.275,48

11.384,21

Εξοφλήσεις δανείων

-9.124,15

-12.285,66

-925,98

-203,25

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

-2.056,59

-3.934,07

-1.970,36

-3.565,70

-887,64

9.870,10

7.379,14

7.615,26

(α)+(β)+(γ)

-2.469,74

-14.919,60

-5.739,32

-5.892,17

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

16.152,83

28.447,43

15.011,13

12.594,35

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

13.683,09

13.527,83

9.271,81

6.702,18

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου
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Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ (Εταιρία), της 30ης Σεπτεμβρίου
2006, που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2006, έχουν συνταχθεί
με βάση
•

την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες,

•

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),

•

την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων,

•

την ομοιομορφία παρουσίασης,

•

τη σημαντικότητα των στοιχείων,

•

τη σύνεση- συντηρητισμό στη διαχείριση αβέβαιων θεμάτων ή συναλλαγών

και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, που έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για το πρώτο εννεάμηνο του 2006
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Σημειώνεται ότι
οι παρούσες καταστάσεις δεν αποτελούν πλήρεις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των
ΔΠΧΠ. Ως ημερομηνία μετάβασης του Ομίλου στα νέα πρότυπα, θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2004. Οι λογιστικές
αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις ετήσιες και
περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις 2005, καθότι µε αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωµένη
ενηµέρωση στον χρήστη τους. Τα στοιχεία του 2005 διατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ
λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις και παρουσιάζονται συγκριτικά με τα αντίστοιχα τρέχοντα στοιχεία, όπως
προβλέπεται.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης
κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρία. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας και του Οµίλου σύμφωνα µε τις τρέχουσες
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. Όλα τα ΔΠΧΠ που
έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχουν
υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ),
εκτός από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Αναγνώριση και Επιμέτρηση).
Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συμβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισμούς
2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ΔΛΠ 39, εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις που
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγμένες
εταιρίες. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί
από το ΣΔΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Ο Όμιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην
αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ΔΛΠ 39.
Το ΔΠΧΠ 1, που αναφέρεται στην υιοθέτηση των ΔΠΧΠ για πρώτη φορά, έχει εφαρμοστεί στην
προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου 2004. Το ΔΛΠ 1 (παρουσίαση
οικονομικών καταστάσεων) απαιτεί την παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για την αντίστοιχη προηγούμενη
χρήση από τη χρήση αναφοράς. Ο ισολογισμός έναρξης εφαρμογής των ΔΠΧΠ του Ομίλου και της Εταιρίας
θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2003 (ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ). Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν κάνει χρήση
της δυνατότητας εξαίρεσης σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1, ώστε να εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου 2004 το
αναθεωρημένο ΔΛΠ 32 (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση) και το αναθεωρημένο ΔΛΠ
39 (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Eπιμέτρηση). Οι λογιστικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με αποτίμηση της αξίας των
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση και σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
(συμπεριλαμβανομένων παραγώγων), επενδυτικών ακινήτων στην τρέχουσα αξία. Η προετοιμασία των
οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων.
Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου και της
Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω:
• ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1.1.2006)
Με την τροποποίηση αυτή, παρέχεται στις εταιρίες η επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των
αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Ίσως να επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου
υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις
οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. Επίσης,
προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει την λογιστική πολιτική που έχει
υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και η συγκεκριμένη τροποποίηση εφαρμόζεται
από την 1η Ιανουαρίου 2006.
• ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμιακών Ροών για προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
Η συγκεκριμένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγματικής διαφοράς από μια υψηλής πιθανότητας
προβλεπόμενη ενδοομιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο προς αντιστάθμιση στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό της
εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγματικής διαφοράς θα επηρεάσει την
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες του Ομίλου,
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καθώς ο Όμιλος δεν έχει ενδοομιλικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στοιχείο προς
αντιστάθμιση.
• ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών εργαλείων που έχουν ταξινομηθεί σε εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης χρηματοοικονομικών εργαλείων σε
αυτή την κατηγορία. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην
κατάταξη των χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς ο Όμιλος και η Εταιρία θα είναι σε θέση να εναρμονιστούν
με τα τροποποιημένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών εργαλείων στην τρέχουσα αξία
τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος και η Εταιρία θα εφαρμόσουν την τροποποίηση αυτή από
1 Ιανουαρίου 2006.
• ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2006).
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν
αποδειχθεί από την Εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία, και
μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών
αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να ρυθμίσει την δέσμευση κατά
την ημερομηνία ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία .
• ΔΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και
ΔΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2006).
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές με τις λειτουργίες του Ομίλου.
• ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1,
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007)
Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με
τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με
την έκθεση σε κίνδυνο προερχόμενη από χρηματοοικονομικά εργαλεία. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον
κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το
ΔΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει
εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η προσαρμογή
στο ΔΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο
που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και της προσαρμογής
στο ΔΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η
ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει
το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007.
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• Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός επιχειρηματικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτική μίσθωση (ισχύει
από 1 Ιανουαρίου 2006).
Η Διερμηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισμός του εάν μία επιχειρηματική συμφωνία είναι ή περιλαμβάνει
χρηματοδοτική μίσθωση ή όχι. Συγκεκριμένα απαιτεί να γίνεται εκτίμηση των ακόλουθων δεδομένων: α) εάν η
εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και β) εάν η συμφωνία δίνει
στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης του παγίου και μόνο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Διερμηνεία 4 δεν αναμένεται να
επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών συμφωνιών.
• Διερμηνεία 5, Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2006).
Η Διερμηνεία 5 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία .
• Διερμηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συμμετοχή σε συγκεκριμένες αγορές – Ηλεκτρικός και
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς απόρριψη (ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2005).
Η Διερμηνεία 6 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία .
2. Πληροφορίες για την Εταιρία
Η εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ,
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ και ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ», ιδρύθηκε το 1949 (ΦΕΚ
251/5.8.1949) και έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 13262/06/Β/86/015 και τα κεντρικά γραφεία της
βρίσκονται στο Μαρούσι, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Τ.Κ. 151 25.
Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο των κατασκευών και το αντικείμενό της εμπίπτει στην
κατηγορία «κατασκευής πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων

- έργα πολιτικού μηχανικού», με κωδικό 452,

σύμφωνα με την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΩΔ - 03). Ο σκοπός της, ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί την
τελευταία πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι :
1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά
νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή
συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό
ή το εξωτερικό, για τα οποία απαιτείται ή όχι ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων οποιασδήποτε
κατηγορίας και τάξης.
2. Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών.
3. Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες ή επιχειρήσεις
Ελληνικές ή ξένες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή
σκοπό.
4. Η συμμετοχή της εταιρίας σε ναυτιλιακές εταιρίες ή αγορά πλοίων ή μερίδων ή μετοχών ναυτιλιακών
επιχειρήσεων και γενικά ή με οποιονδήποτε τρόπο άσκηση ναυτιλιακής εμπορίας με την ευρύτερη
δυνατή έννοια.
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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5. Η ανέγερση ή αγορά ή εκμίσθωση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικά συναφών
επιχειρήσεων.
6. Η συμμετοχή στη σύσταση, ή εξαγορά μετοχών και η συμμετοχή, με οποιαδήποτε μορφή, σε εταιρίες που
εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, και των
οποίων το αντικείμενο εργασιών θα αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά :
(i) στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά
φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης
φύσεως, καθώς και την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών,
(ii) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών,
οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας,
(iii) την ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και την πώληση ή
εκμετάλλευσή τους, ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των περιεχομένων στην εταιρία ακινήτων,
οικοδομών ή οριζόντιων ιδιοκτησιών,
(iv) τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες
επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Η συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των
παραπάνω εταιριών θεωρείται τρέχουσα συναλλαγή της εταιρίας, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής
υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόμοιες εταιρίες.
Η Εταιρία επανακρίθηκε στις αρχές του 2003, με απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/01 και έκτοτε κατέχει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του
ΜΕΕΠ.
Επισημαίνεται ότι την 31-03-2006, με την υπ’ αρ.Κ2-4697/31-03-06 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η Συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΕΓΕΚ των ανώνυμων εταιριών με τις επωνυμίες,
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων
των Συγχωνευόμενων Εταιριών, της 11.3.2006 για την ΑΕΓΕΚ, της 11.3.2006 για την ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και της
2.3.2006 για την ΜΕΤΩΝ Α.Ε και με την υπ’ αρ.Κ2-4697 (δις) /31-03-06 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η Τροποποίηση του αρ.5 του Καταστατικού της ΑΕΓΕΚ για την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας λόγω της παραπάνω Συγχώνευσης. Κατόπιν αυτού, με την υπ’ αρ. Κ2-3763/31-03-06 Ανακοίνωση του
Υπουργείου Ανάπτυξης διεγράφη από το Μ.Α.Ε η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και με την υπ’ αρ.ΕΜ-5295/31-03-06
Ανακοίνωση του Νομάρχη Αθηνών διεγράφη από το Μ.Α.Ε η «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε.» (Το Έγγραφο Συγχώνευσης, καθώς επίσης και όλες οι σχετικές εκθέσεις αποτίμησης,
πιστοποιητικά ορκωτών και λοιπά έγγραφα με λεπτομερείς πληροφορίες για την ως άνω συγχώνευση έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική δ/νση www.aegek.gr)

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30/09/2006 (λήξη θητείας - 30.06.2009), ήταν η ακόλουθη:
1. Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννης Τριανταφύλλου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Αθανάσιος Ευμορφόπουλος, Αντιπρόεδρος & Τεχνικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος
4. Μιχαήλ Σίμας, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Γεώργιος Σκουλάς, εκτελεστικό μέλος
6. Σοφία Αγγελοπούλου - Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
7. Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε, εκτελεστικό μέλος
8. Βασίλειος Σαρσέντης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Θεοφάνης Μπένος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Δομή του Ομίλου
3.1. Εταιρίες και Κοινοπραξίες που ενοποιούνται και μέθοδοι ενοποίησής τους
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις εννεαμήνου του 2006 της Εταιρίας:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/

ΕΔΡΑ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
ΑΕΓΕΚ

ΑΜΕΣΗ

ΕΜΕΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΟΡ. ΧΡΗΣΕΙΣ

Η

Η

Σ

ΜΑΡΟΥΣΙ

4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ
ETAIΡΙΑ

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.
ΕΚΤΕΡ

ΜΑΡΟΥΣΙ

90%

Ολική

3

ΑΘΗΝΑ

13,18%

-

4

ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.

ΜΑΡΟΥΣΙ

43%

Ολική

3

ΔΙΡΚΗ Α.Ε.

ΜΑΡΟΥΣΙ

100%

Ολική

3

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,

100%

Ολική

2

100%

-

3

AEGEK ROM

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΝΕΤ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Πώληση την
23/12/05

ΕΡΓΩΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

100%

-

4

Διακοπή
δραστηριότητας

ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.
ΑEGEF GROUP SRL

ΜΑΡΟΥΣΙ

50%

Ολική

5

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,

100%

Ολική

4

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

20%

-

6

ΑΘΗΝΑ

20%

-

2

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ
POLIS PARK
SMIRNI PARK

ΜΑΡΟΥΣΙ

50%

-

2

ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

ΜΑΡΟΥΣΙ

37%

-

6

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.

ΜΑΡΟΥΣΙ

100%

Ολική

7

ΕΤΑΝ OVERSEAS

ΜΑΡΟΥΣΙ

80%

-

2

Πώληση την
07/07/2006
Υπό εκκ.ΓΣ
24/6/05

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ΕΤΠ ΔΙΑΧ.ΕΓΚΑΤ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΜΑΡΟΥΣΙ

40%

Καθαρή Θέση

3

ΜΑΡΟΥΣΙ

0%

90%

Ολική

3

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

0%

43%

Ολική

0

50%

Αναλογική

1

66,70%

Αναλογική

1

42,50%

Αναλογική

0

Α.Ε.
ΝΑΒΙΠΕ
EDAFOS ROM
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙA ΜΕΤΩΝ ΑΕ ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΤΕΚΑ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - ΕΚΤΕΡ
(Έργο Μετρό Φιξ)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Έργων Πολ.
Μηχ/κού ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης

Κατά την τρέχουσα περίοδο (1/1/06-30/09/06) στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
περιλαμβάνονται, λόγω της ως άνω συγχώνευσης, και τα οικονομικά στοιχεία των απορροφούμενων εταιριών
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και «ΜΕΤΩΝ». Επίσης ως συνέπεια της συγχώνευσης ήταν η λύση των κοιν/ξιών α) ΑΕΓΕΚ ΜΕΤΩΝ (Έργο ΥΗΕ Ιλαρίωνα) β) ΑΕΓΕΚ - ΜΕΤΩΝ (Εργο Λιμένας Αστακού) γ) ΑΕΓΕΚ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (Εργο
παράκαμψη Καμ.Βούρλων) δ) ΑΕΓΕΚ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (Εργο Σήραγγα Παχτουρίου) ε) ΜΕΤΩΝ - ΑΕΓΕΚ (Εργο
Φράγμα Γαδουρά Ρόδου), τα οικονομικά στοιχεία των οποίων μεταφέρθηκαν στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας. Κατόπιν τούτων οι τρέχουσες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας δεν είναι
συγκρίσιμες με τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν αλλαχθεί, όποτε κρίθηκε αναγκαίο, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που επιλέχθηκαν από τον Όμιλο.
3.2. Εταιρίες και Κοινοπραξίες που δεν ενοποιούνται στην παρούσα περίοδο
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες και οι κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2006 της Εταιρίας, αλλά είχαν συμπεριληφθεί σε
αντίστοιχες προηγούμενων περιόδων.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΤΡΙΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΕΤ Α.Ε.

ΑΙΤΙΑ

Πώληση την 23/12/05

3.3. Επιπτώσεις μεταβολών από έναρξη, παύση ή μεταβολή της μεθόδου ενοποίησης
Οι παραπάνω μεταβολές στην ενοποίηση δεν είχαν επίπτωση σε οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας ατομικά ή
σε σύνολο άνω του 25% ανά κατηγορία.
4. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία μέρη
Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων καθώς και των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Εταιρίας από και
προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης έως τις 30/9/06,
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΕΓΕΚ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

0,00

904,99

ΑΕΓΕΚ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

0,00

7.527,03

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

30,08

201,96

231,79

27.618,03

0,00

20,06

302,04

93,22

653,66

87,56

548,67

5.252,52

80,29

3,00

156,81

3,57

AEGEK ROM

0,00

0,00

0,00

1.074,35

ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

0,00

24,29

3,76

364,40

ΑEGEF GROUP SRL

0,00

150,00

0,00

5.638,33

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - ΜΕΤΩΝ (Έργο Ιλαρίωνα)

3,03

447,62

0,00

0,00

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ – ΜΕΤΩΝ (Έργο Λιμένα

0,00

11,65

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3,36

35,33

3.139,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,11

0,00

3.186,08

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.

0,00

0,00

0,00

387,27

Ε.Τ.Π. ΔΙΑΧ.ΕΓΚΑΤ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

767,45

956,65

1.278,40

55.189,75

ΝΑΒΙΠΕ Α.Ε.
ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΡΚΗ Α.Ε.

Αστακού)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (Έργο Καμένων
Βούρλων)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (Έργο Σήραγγα
Παχτουρίου)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - ΕΚΤΕΡ - ΜΕΤΩΝ (Έργο
Μετρό Φιξ)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΩΝ - ΑΕΓΕΚ (Έργο Φράγμα
Ρόδου)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΩΝ-ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΕΚΑ
(Αερ.Θεσ/νίκης)

ΣΥΝΟΛΑ
5. Εξέλιξη απασχολούμενου προσωπικού
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

30/9/2006

31/12/2005

30/9/2005

31/12/2004

Εταιρία

1.596

214

236

979

Όμιλος

1.907

2.148

2.478

2.214

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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6. Πληροφορίες για τη μετοχή και δείκτες αποτίμησης
Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 29 Νοεμβρίου 1993, και διαπραγματεύεται
στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Μονάδα διαπραγμάτευσης αποτελεί μία (1) κοινή /
προνομιούχος ονομαστική μετοχή. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 129.627.753,60 Ευρώ και
διαιρείται σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 104.828.128 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 Ευρώ η κάθε μία και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας
1,20 Ευρώ η κάθε μία. Η τιμή της κοινής μετοχής στις 30.09.2006, διαμορφώθηκε σε 1,09 Ευρώ και η τιμή της
προνομιούχου μετοχής επίσης σε 0,90 Ευρώ. Την ίδια ημέρα, η χρηματιστηριακή αξία της Εταιρίας ανερχόταν σε
117.138.159,52 Ευρώ.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες και δείκτες για την κοινή και την προνομιούχο
μετοχή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός κοινών μετοχών

30/9/2006

30/9/2005

ΔΛΠ

ΔΛΠ

104.828.128

79.875.000

1,09

0,67

3.195.000

3.195.000

0,9

0,6

108.023.128

83.070.000

95.353.665

77.175.911

117.138.160

55.433.250

0,81

1,90

Κέρδη προ φόρων ανά μετοχή (Ευρώ) (2)

-0,25

0,19

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή – βασικά (Ευρώ) (3)

-0,22

0,10

P/E μετά φόρων ανά κοινή μετοχή (4)

-4,92

6,95

P/E μετά φόρων ανά προνομιούχο μετοχή (5)

-4,07

6,22

κεφαλαιοποίηση)

-20,41%

14,45%

EV / Πωλήσεις (6)

2,51

1,48

65,70

8,15

Χρηματιστηριακή Τιμή ανά κοινή μετοχή (Ευρώ)
Αριθμός προνομιούχων μετοχών
Χρηματιστηριακή Τιμή προνομιούχου μετοχής (Ευρώ)
Σύνολο μετοχών
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών
Συνολική Κεφαλαιοποίηση (Ευρώ)
Λογιστική Αξία μετοχής (Ευρώ) (1)

Απόδοση Επένδυσης (κέρδη μετά από φόρους /

EV / EBITDA (7)
(1) Ίδια

Κεφάλαια προς το σταθμισμένο αριθμό μετοχών

(2) Κέρδη

προ φόρων προς συνολικό αριθμό μετοχών

(3) Κέρδη

μετά φόρων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας προς το

σταθμισμένο αριθμό μετοχών

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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(4)

Μέση διαθ. τιμή κοινής μετοχής προς κέρδη μετά φόρων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και

μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας προς το σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών
(5)

Μέση διαθ. τιμή προνομιούχου μετοχής προς κέρδη μετά φόρων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων

και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας προς το σταθμισμένο αριθμό προνομιούχων μετοχών
(6) EV:
(7)

Κεφαλαιοποίηση + Δανεισμός – Διαθέσιμα – Χρεόγραφα

EBITDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Από 1/1/2006 έως

Από 1/1/2005

Από 1/1/2004

30/9/2006

έως 31/12/2005

έως 31/12/2004

Αριθμός κοινών μετοχών

104.828.128

79.875.000

79.875.000

Ελάχιστη τιμή κοινής μετοχής

0,93

0,36

0,52

Μέγιστη τιμή κοινής μετοχής

1,71

1,02

2,04

3.195.000

3.195.000

3.195.000

Ελάχιστη τιμή προνομ. μετοχής

0,81

0,38

0,53

Μέγιστη τιμή προνομ. μετοχής

1,31

0,91

1,91

Αριθμός προνομ. μετοχών

Αφορά την Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα

7. Χρηματοοικονομικοί δείκτες
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2006 - ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006
Α] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ενεργητικού/ παθητικού
Β] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σύνολο κύκλου εργασιών
Κέρδη προ φόρων

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-31/12/2005
-3,60%
6,91%
-4,83%

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/09/2005
-28,69%
-272,89%

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006

1/1-30/09/2006

1/1-30/09/2005
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΛΠ

Α] ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ιδίων κεφαλαίων (Καθαρά Κέρδη μ. φ. / Ιδια Κεφάλαια)
Ενεργητικού

-29,98%

3,26%

-0,31%

5,65%

Β] ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ / ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Αποδοτικότητα Μικτού κέρδους (μικτό κέρδος/πωλήσεις)

3,75%

17,72%

-19,01%

7,84%

0,74

0,74

860,61%

-40,57%

-454,29%

-30,21%

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

7,40

3,28

Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια

3,76

1,84

Κερδών προ Φόρων (κερδών προ φόρων/πωλήσεις)
Γ] ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα
Δ] ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Χρημ/κά Έξοδα προς κέρδη προ Φόρων και Τόκων
Χρηματοοικονομικά Έξοδα προς Μικτά Κέρδη
Ε] ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

8. Σημαντικές επισημάνσεις/ γεγονότα
8.1. Γεγονότα περιόδου που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις
Κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2006 έως τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 30/9/2006,
έλαβαν χώρα τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα:
•

Δυνάμει των αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών,ήτοι της εξ αναβολής Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΕΤΩΝ ΑΕ της 2ας Μαρτίου 2006, της Α' Επαναληπτικής εξ'αναβολής
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ της 11ης Μαρτίου 2006 και των Β' Επαναληπτικών
Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ της 11ης
Μαρτίου 2006, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών,
Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», με ημ/νία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30-062005.(Aρ.Πρωτ. Κατάθεσης στο ΥΠΑΝ Κ2 4697/28-03-06).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 376η συνεδρίασή του της 30.03.2006
έλαβε γνώση του περιεχομένου του κατ΄ άρθρο 4 παρ. 2 εδ. Δ΄ ν. 3401/2005 υποβληθέντος Εγγράφου,
ισοδύναμου προς το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ΑΕΓΕΚ, ενόψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
αυτής λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΜΕΤΩΝ Α.Ε.» από την «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
Mε την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2 4697/31.3.2006 απόφασή του ΥΠΑΝ εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση
των ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ΑΕΓΕΚ Με την υπ' αρ. Κ2-3763/31-03-06 Ανακοίνωση του
Υπουργείου Ανάπτυξης διεγράφη από το

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Μ.Α.Ε

η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και με την υπ' αρ.ΕΜ-5295/31-03-06
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Ανακοίνωση του Νομάρχη Αθηνών διεγράφη από το Μ.Α.Ε η «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρία - ΜΕΤΩΝ Α.Ε.»
Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την προαναφερθείσα συγχώνευση πιστώθηκαν, βάσει της εγκριθείσας
σχέσης ανταλλαγής, από το Κ.Α.Α. στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων μέσω του Σ.Α.Τ., την
13/4/2006, ημ/νία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους.
•

Ολοκλήρωση πώλησης του συνόλου των ιδίων κοινών μετοχών, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της

Εταιρίας, δυνάμει των αποφάσεων των από 4.4.2003 και 29.6.2004 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της, οι
οποίες είχαν αποκτηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 16 του ν.
2190/1920.
•

Την 7/04/2006 υπεγράφη μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «ΑΕΓΕΚ - IMPREGILO -

ANSALDO T.S.F. - SELI - ANSALDOBREDA», η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Μελέτη, κατασκευή και θέση
σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 1.125.000.000 ευρώ –
περιλαμβανομένων των κονδυλίων για απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ. (Στην εν λόγω
κοινοπραξία η ΑΕΓΕΚ είναι επικεφαλής εταιρία με ποσοστό 28%).
•

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων

κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ κατά την οποία
1. εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα ΔΠΧΠ για τη
χρήση 2005, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή,
2. Εγκρίθηκε ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2005 των απορροφηθεισών εταιριών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε.
3. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για την χρήση 2005.
4. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών των απορροφηθεισών
εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
5. Εξελέγη Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2006, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BKR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή.
6. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου στις 30.06.2006, το οποίο
αποτελείται από τους:
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΜΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΚΟΥΛΑ, ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΛΕΙΑ ΠΟΥΣΚΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΑΡΣΕΝΤΗ, ΘΕΟΦΑΝΗ
ΜΠΕΝΟ
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά τις διατάξεις του ν. 3016/2202 όπως ισχύει, ορίζονται οι κ.κ. Βασίλειος
Σαρσέντης και Θεοφάνης Μπένος.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και λήγει στις 30.06.2009.
7. Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες προνομιούχες μετοχές της
εταιρίας, που αποκτήθηκαν εντός της χρήσης του 2005 σε υλοποίηση της απόφασης της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 29.06.2004.
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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8. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές ύψους τετρακοσίων πενήντα
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€454.117,65) για τη χρήση 2005 και
προεγκρίνονται αμοιβές ύψους τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€450.000,00) για τις παρασχεθησόμενες
από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2006. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Επί του θέματος για την Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του
αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων
ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με
συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας
εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, δεν επετεύχθη σύμφωνα με το άρθρο 22β του
καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 η αυξημένη νόμιμη απαρτία των 2/3
(66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Kaτόπιν τούτου, την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2006,
πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών και
προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ και εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,43 σε 3,11
ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 73.455.727,04 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους
του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτοχρόνως εγκρίθηκε η μείωση
της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,11 σε 1,20 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά
206.324.174,48 ευρώ (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον ποσού
50.892.396,26 ευρώ και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ ποσού
111.818.197,56 ευρώ της εταιρίας, και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στα ΔΠΧΠ
της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005,
ποσού 43.613.580,66 ευρώ.
Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 129.627.753,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 108.023.128
ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 104.828.128 κοινές και 3.195.000 προνομιούχες), ονομαστικής αξίας 1,20
ευρώ εκάστη. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας με τη νέα ονομαστική αξία
πραγματοποιήθηκε την 13η Σεπτεμβρίου του 2006.
Επίσης, με την υπ’ αρ. Κ2-12428/30.08.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
•

Τον Ιούλιο του 2006, με απόφαση του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε η πώληση της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ

ανερχόμενη σε ποσοστό 37% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., στην εταιρία
«Α.P.Ε. COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
έναντι συνολικού τιμήματος 30 εκατ. Ευρώ, στο πλαίσιο της απόφασης της διοίκησης της ΑΕΓΕΚ για τη
μεταβίβαση συμμετοχών και επενδύσεων οι οποίες δεν αποτελούν δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας για την
εταιρία. Συγχρόνως, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του δανεισμού της, η οποία θα επιτρέψει τη βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσεως, μέσω της ουσιαστικής περικοπής του
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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χρηματοοικονομικού κόστους. Η ζημιά ύψους 6.882,55 χιλ. ευρώ καταχωρήθηκε στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου.
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα ή συναλλαγές στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της περιόδου
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 30/09/2006 έως την ημερομηνία δημοσίευσής τους, τα οποία δε
συμπεριλήφθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις.
8.2. Επιπτώσεις γεγονότων σε οικονομικά μεγέθη
Δεν έλαβαν χώρα γεγονότα με ουσιαστική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη (π.χ. μεταβολή ή στην καθαρή θέση
ή στον κύκλο εργασιών ή στα κέρδη προ φόρων άνω του 25%).
9. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρία και οι επιχειρήσεις του Ομίλου εκτίθενται στους συνήθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους που
διέπουν τη λειτουργία ομοειδών επιχειρήσεων, όπως κίνδυνοι αγοράς, συναλλαγματικοί, πιστωτικοί,
ρευστότητας, ταμειακών ροών και κίνδυνοι εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
Κίνδυνος αγοράς
Δεδομένου ότι, όπως αναλύεται παρακάτω στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, το σημαντικότερο τμήμα των
εσόδων του Ομίλου προέρχεται από κατασκευαστική δραστηριότητα εντός της επικράτειας με κύριο πελάτη το
Ελληνικό Δημόσιο, βασικός παράγοντας εξωγενούς κινδύνου είναι η ζήτηση για δημόσια έργα, όπως εκφράζεται
από τους ρυθμούς δημοπράτησης και ανάθεσης. Επίσης αλλά σε μικρότερη κλίμακα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται
στο εξωτερικό, στο χώρο των Βαλκανίων, την Κύπρο και την Ιορδανία και συνεπώς τα έσοδά του επηρεάζονται
σε αντίστοιχο βαθμό, αναφορικά με τα δημόσια έργα, από τις εκεί επικρατούσες συνθήκες της ζήτησης.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Από την προαναφερθείσα δραστηριότητα σε χώρες του εξωτερικού, ο Όμιλος αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς
κινδύνους μικρής έκτασης, προερχόμενους κυρίως από το LEI Ρουμανίας, την Λίρα Κύπρου και το Δηνάριο
Ιορδανίας. Οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν κυρίως από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και καθαρές
επενδύσεις σε επιχειρήσεις εξωτερικού.
Πιστωτικός και κίνδυνος ρευστότητας
Αναφορικά με τις απαιτήσεις του, ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε
επίπεδο Χρεωστών ή Πελατών του, πλην αυτών που αναφέρονται στην ενότητα «Επίδικες και υπό διαιτησία
διαφορές» παρακάτω στις παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Δεδομένου ότι, ως αναφέρθηκε,
βασικός πελάτης της Εταιρίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πέραν των τυχόν καθυστερήσεων, οι απαιτήσεις
αναμένεται να ικανοποιηθούν. Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες σημαντικές καθυστερήσεις στις εισπράξεις επιτείνουν
τον κίνδυνο ρευστότητας. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Ομίλου, υφίσταται σημαντική έκθεση σε τραπεζικό
δανεισμό που αφορά κυρίως βραχυπρόθεσμα δάνεια της Εταιρίας και ορισμένων συνδεδεμένων εταιριών της.
Παράλληλα με άλλες προσπάθειες και ενέργειες της Εταιρίας προς τον έλεγχο και περιορισμό των παραπάνω
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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υποχρεώσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανειακών της οφειλών, σε μακροχρόνια
βάση. Οι διαπραγματεύσεις για την έκδοση σχετικού ομολογιακού δανείου από τις πιστώτριες τράπεζες, ύψους
200 εκατ. Ευρώ, είναι σε πλήρη εξέλιξη και η τελική ρύθμιση αναμένεται να επέλθει εντός του τρέχοντος έτους.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω διακυμάνσεων στα επιτόκια
Τα λειτουργικά έσοδα και εισροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεπηρέαστα από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων, διότι κατά μείζονα λόγο προέρχονται από έργα εσωτερικού υποκείμενα σε κατασκευαστικά συμβόλαια
σταθερής αξίας και ως εκ τούτου αποδίδονται στο εγχώριο νόμισμα, το οποίο υπόκειται σε περιβάλλον
νομισματικής σταθερότητας και σχετικά χαμηλού πληθωρισμού. Αναφορικά με ροές από το εξωτερικό, υφίσταται
μικρής έκτασης κίνδυνος, ανάλογης με το μέγεθος των εσόδων και το βαθμό που ενδεχόμενες διακυμάνσεις των
επιτοκίων επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του Ευρώ με το νόμισμα της εκάστοτε χώρας
δραστηριοποίησης. Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που η αξία τους
επηρεάζεται από τα επιτόκια. Ο Όμιλος έχει λάβει σημαντικό ύψος τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, η εύλογη αξία
καθώς και οι εκροές σε τόκους και έξοδα των οποίων, επηρεάζονται από τα επιτόκια.
10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού
Κατά την εκτίμηση της διοίκησης δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που
δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να αναφερθούν.
11. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες (ΑΠΟΦΑΣΗ 17/336/21.4.2005 τoυ Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Κ.)
«α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην
καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι µε
παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής,
εκφέρει αρνητική γνώµη ή αρνείται να εκφέρει γνώµη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης»: Δεν συνέτρεξε τέτοια
περίπτωση.
«β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
«γ. Σε περίπτωση που σηµειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις, αναφέρεται το
είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σηµαντική, στα αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση της
Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου.»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
«δ. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση
κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκµετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα
εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα
αποτελέσµατα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα
παραπάνω µεγέθη (ποσό και ποσοστό).»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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«ε. Σε περίπτωση αλλαγής της οικονοµικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής,
µε επισήµανση στη µη συγκρισιµότητα των οικονοµικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά µεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσµατα µετά από
φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου µε τα αντίστοιχα συγκρίσιµα της προηγούµενης περιόδου.»: Δεν
συνέτρεξε τέτοια περίπτωση για την Εταιρία ή τις ενοποιούμενες εταιρίες.
«στ. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται οι επωνυµίες των εταιριών αυτών, η χώρα της έδρας
τους και το ποσοστό συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.»: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
«ζ. Το ποσό των υφιστάµενων εµπράγµατων βαρών.»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές
καταστάσεις.
«η. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία
της.»: Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες απαιτήσεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση
και την λειτουργία του Ομίλου.
«θ. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.»: Περιλαμβάνεται στις
παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
«ι. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτήν µέρη.»: Περιλαμβάνονται στις
παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
«ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε.»: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
«ιβ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την
πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των περιοδικών οικονοµικών
καταστάσεων.»: Περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
12. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
12.1. Ενοποίηση επιχειρήσεων
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία (μητρική),
είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της
εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος.
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Η ΑΕΓΕΚ ενοποιεί πλήρως τις θυγατρικές (ολική ενοποίηση) µε την μέθοδο της εξαγοράς από την
ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύει να τις ενοποιεί 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. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων
που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την
εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.
Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία μετάβασης στα
∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η
μέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης
των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία μετάβασης, ούτε την εύλογη αξία των
αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά
συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1,
υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν
σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου πριν την μετάβαση στα ∆ΠΧΠ.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών
του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή
παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών
έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
Κοινοπραξίες: Είναι οι συµβατικοί διακανονισµοί, σύµφωνα µε τους οποίους δύο ή περισσότερα µέρη
αναλαµβάνουν µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. Από κοινού έλεγχος είναι η
συµβατικά κατανεµηθείσα κατανοµή του ελέγχου πάνω σε μια επιχείρηση, δηλαδή της δυνατότητας να
κατευθύνεται η οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης, ούτως ώστε να λαµβάνονται από κοινού
οφέλη από τις δραστηριότητές της. Δηλαδή, κοινοπραξία θεωρούμε την εταιρία η οποία ελέγχεται ταυτόχρονα
από τον Όμιλο και από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με τις οποίες ο Όμιλος έχει συμβληθεί.
Οι συµµετοχές της Εταιρίας σε κοινοπραξίες ενοποιούνται είτε µε τη μέθοδο της Ολικής ενοποίησης που
αναφέρθηκε παραπάνω, είτε με αυτή της Καθαρής Θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης η
επένδυση στην κοινοπραξία αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και αναπροσαρµόζεται ανάλογα τις
μεταβολές στα ίδια κεφάλαιά της. Το κέρδος ή η ζηµιά του κοινοπρακτούντος περιλαµβάνει το μερίδιό του στα
αποτελέσµατα χρήσης της κοινοπραξίας. Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζει άµεσα στα αποτελέσµατά
της οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσµευση βαρύνει τις Κοινοπραξίες και για τις οποίες, οι τελευταίες δεν δύναται
να ανταποκριθούν.
Ο συµβατικός διακανονισµός προβλέπει τους όρους ελέγχου των μερών στην κοινοπραξία συνεπεία των
οποίων, κανένας από τους κοινοπρακτούντες δεν μπορεί να ελέγχει τη δραστηριότητα της κοινοπραξίας από
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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µόνος του. Το γεγονός αυτό αποτελεί και την ουσία της κοινοπραξίας. Ο συµβατικός διακανονισµός προσδιορίζει
εάν η λήψη κάποιων αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων της κοινοπραξίας, χρειάζεται τη συναίνεση όλων
των μερών ή µιας συγκεκριµένης πλειοψηφίας. Στο συµβατικό διακανονισµό μπορεί να κατονοµάζεται ποιος θα
είναι ο διαχειριστής της κοινοπραξίας ο οποίος δεν ελέγχει την κοινοπραξία, αλλά ενεργεί μέσα στο πλαίσιο της
οικονοµικής και επιχειρηµατικής πολιτικής που έχει συµφωνηθεί από τους κοινοπρακτούντες.
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρία μπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν θυγατρικές είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που
χρησιµοποιήθηκαν από την ΑΕΓΕΚ 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 θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη μέθοδο της
καθαρής θέσης.
Το μερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται
στα αποτελέσµατα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεµατικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα
αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς
επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µια 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 την μετοχική ιδιότητα.
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων
απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες
ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του μεταβιβασθέντος στοιχείου του
ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και οι ενδοεταιρικές συναλλαγές καθώς
και τα κέρδη του Οµίλου που προκύπτουν από αυτές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη, απαλείφονται κατά
την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
12.2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης
τους. Κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην
εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίσθηκε βάσει μελέτης αναγνωρισμένων ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων.
Επίσης, κατά την εν λόγω ημερομηνία ο ιδιόκτητος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμήθηκε στο αποσβέσιμο
κόστος αντικατάστασής του. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις
και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς
συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και
οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση
του. Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία,
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

25

ΑΕΓΕΚ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν
από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ.
των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της
πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή μέθοδο
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι
εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως
εξής:
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων

25-35

έτη

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις

10-12

έτη

Μεταφορικά μέσα

10-15

έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5-8

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο
ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
12.3. Ασώματα πάγια
Λογισμικά προγράμματα
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως μισθοδοσία, υλικά,
υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό
να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού
πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο
αρχικό κόστος του λογισμικού. Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό
αποτελεσμάτων με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους είναι από 1 έως 5 έτη.
12.4. Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
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
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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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 την χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής
του.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται
μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις
αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
12.5. Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Οι "επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση" αφορούν επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν για μια
αόριστη χρονική περίοδο, αλλά που μπορούν να πωληθούν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης ρευστότητας ή
αλλαγής στα επιτόκια. Αυτές οι επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό.
Οι αγοροπωλησίες επενδύσεων καταχωρούνται με το κόστος αγοράς τους κατά την ημερομηνία εμπορικής
συναλλαγής, η οποία είναι η ημερομηνία όπου ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό
στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Οι διαθέσιμες–προς–πώληση επενδύσεις
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές
στην εύλογη αξία των χρεογράφων που ταξινομούνται ως διαθέσιμα–προς–πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή
θέση. Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιμή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από τα
μοντέλα ταμειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα μετοχικά χρεόγραφα μη εισηγμένων εταιριών υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας δείκτες τιμής προς κέρδη ή τιμής προς ταμειακές ροές, προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες
περιστάσεις του εκδότη. Τα μετοχικά χρεόγραφα, των οποίων οι εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με
ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιμή κόστους μείων τυχόν απομείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που
χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμα–προς–πώληση πωλούνται ή απομειώνονται, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές
εύλογης αξίας συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδη ή ζημίες από χρεόγραφα
επενδύσεων.
12.6. Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής του και της
ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος
διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου
και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για
ιδιοπαραγώμενα προϊόντα) και τις δαπάνες μεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται.
12.7. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη
ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το
ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας
αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό
της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως.
12.8. 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 όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι
τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.
12.9. Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η κάθε εταιρία. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ. 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 εύλογη αξίας και
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αντίστοιχα, τα έσοδα και τα έξοδα
έχουν µετατραπεί σύμφωνα με τις µέσες ισοτιµίες κατά την περίοδο αναφοράς. Οι ατοµικές οικονοµικές
καταστάσεις των εταιριών που µετέχουν στην ενοποίηση και παρουσιάζονται αρχικά σε νόµισµα διαφορετικό από
το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε Ευρώ. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την
διαδικασία έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) στο αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα,
της καθαρής θέσης.
12.10. Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των εξόδων
απόκτησης

των

δανείων.

Τα

δάνεια

αποτιμώνται

μεταγενέστερα

στην

αποσβεσθείσα

τιμή

κτήσης

χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην
των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη
διάρκεια της περιόδου των δανείων.
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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12.11. Μισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όμιλο ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο
κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την πραγµατική αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι
χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο
πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα
αποτελέσµατα χρήσεως. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών.
12.12. Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Χρηµατοοικονοµικό εργαλείο ή μέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µία άλλη
επιχείρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκαν.
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών,
η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία
απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι τα επιτόκια
που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς
και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία
απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
12.13. Μερίσματα
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.
12.14. Μετοχικό κεφάλαιο
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.
Το κόστος κτήσης των ιδίων μετοχών μειωμένο κατά το φόρο εισοδήματος (αν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος
ή ζημία από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος,
εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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12.15. Φόροι (τρέχοντες και αναβαλλόμενοι)
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή από 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 στο λογαριασµό των
αποτελεσµάτων της περιόδου, 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
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι
επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται
στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι
αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν
έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί
σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς
προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής
που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα
κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως
αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι
του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.
12.16. Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµηριωµένες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών όρων 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 άλλα 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.
12.17. Παροχές προσωπικού
Η Εταιρία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς τους
εργαζόµενους της, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το µόνο
πρόγραµµα που βρίσκεται εν ισχύ και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συµβατική υποχρέωση µε βάση
την ισχύουσα νοµοθεσία Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση
συνταξιοδότησης του προσωπικού.
Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, δεν είχαμε καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. του ομίλου.
12.18. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον
Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων
Τα έσοδα από την εκτέλεση των κατασκευαστικών συµβολαίων λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το
έργο, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του.
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.

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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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.
Εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
Τα έσοδα που προκύπτουν από δικαιώματα εκμετάλλευσης (ή δικαιόχρησης) αναγνωρίζονται σε βάση
αυτοτέλειας λογιστικών περιόδων και σύμφωνα με το περιεχόμενο των σχετικών συμφωνιών.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού
ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι
πληρωτέα στον Όμιλο.
Μερίσματα
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσης του μισθίου. Τα έξοδα
από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
12.19. Κατασκευαστικά συμβόλαια
Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα συνδεδεµένων
περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συµβόλαια
και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µιας χρήσης.
Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 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, τότε το έσοδο αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το
αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να ανακτηθεί ενώ το συµβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα
έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. Εποµένως για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως
ώστε το κέρδος από το συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό.
Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, 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 κατασκευής κάθε έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό
έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο.
Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που
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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. 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.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
(σε χιλ. €)

30.09.2006

Σωρευμένο κόστος έργων

685.145,09

πλέον: Κέρδος που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά)

103.827,58

μείον: Ζημιά που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά)

-24.370,41

μείον: Τμηματικές τιμολογήσεις

-728.975,93

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια (Α)

35.626,33

Απαίτηση από κατασκευαστικές συμβάσεις (από πελάτες)

34.450,62

Απαίτηση από κατασκευαστικές συμβάσεις - Κοινοπραξίες

1.175,71

Σύνολο (Β)

35.626,33

Υποχρέωση αποκατασκευαστικές συμβάσεις (προς πελάτες)
Υποχρέωση αποκατασκευαστικές συμβάσεις - Κοινοπραξίες
Σύνολο (Β-Α)
Σύνολο ληφθέντων προκαταβολών

0,00
27.851,10

Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση

2.756,92

-Εισπρακτέες εντός 12 μηνών

1.874,71

-Εισπρακτέες άνω των 12 μηνών

882,21

13. Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις
13.1. Εποχικότητα εργασιών
Η εταιρία και οι επιχειρήσεις του Ομίλου δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο χώρο των κατασκευών και
τα έσοδά τους εξαρτώνται από τη ζήτηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Η δραστηριότητες αυτές επηρεάζονται
και εμπίπτουν στο γενικότερο οικονομικό και επιχειρηματικό κύκλο. Περαιτέρω, δεν έχει αναγνωριστεί από την
Εταιρία άλλο ειδικότερο ή συστηματικό πρότυπο εποχικότητας, ή άλλης μορφής περιοδικότητα που να διέπει τη
δραστηριότητα των επιχειρήσεων του Ομίλου.
13.2. Ανάλυση κύκλου εργασιών
Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι σημαντικότεροι σε κύκλο εργασιών πελάτες του ομίλου κατά την
διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου του 2006:
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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1.1.2006 - 30.09.2006

Πελάτης

Κύκλος Εργασιών

(σε χιλ. €)

ΑΕΓΕΚ

Έγνατία Οδός

55.751,78

46,74%

55.751,78

39,46%

ΔΕΗ

14.759,25

12,37%

23.307,51

16,50%

Αυτοχρηματοδοτούμενα

16.590,90

13,91%

16.631,37

11,77%

ΠΑΘΕ

13.268,65

11,12%

18.289,67

12,95%

Κτιριακά Δημοσίου (ΚΕΔ)

5.554,76

4,66%

5.554,76

3,93%

ΥΠΕΧΩΔΕ

8.272,53

6,94%

8.577,47

6,07%

Έργα Ρουμανίας

0,00

0,00%

4.217,91

2,99%

Μεταφορικές Δραστηριότητες

0,00

0,00%

1.534,12

1,09%

312,70

0,26%

312,70

0,22%

0,00

0,00%

1.549,33

1,10%

Αττικό Μετρό

111,70

0,09%

1.111,64

0,79%

Λοιπές Δραστηριότητες

124,86

0,10%

391,55

0,28%

4.069,63

3,41%

3.586,87

2,54%

463,47

0,39%

463,47

0,33%

119.280,23

100,00%

141.280,15

100,00%

ΕΡΓΟΣΕ
Ιδιωτικά Έργα

Όμιλος

%

%

Πωλήσεις Υλικών & Παροχή
Υπηρεσιών
Ενεργειακά Έργα
Σύνολο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΑΚΟΔ 2003)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006
203.0 Ξυλουργικά προιόντα για την οικοδομή

1/1-30/9/2006

6,70

452.1 Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολ/κού
μηχ/κού

17.987,31

16.755,60

452.3 Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμων

75.906,37

66.697,06

452.4 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

40.484,32

31.705,33

1.699,06

7,47

39,49

39,49

5,65

5,65

298,70

268,58

452.9 Αλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης
453.1 Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων & εξοπλισμού
453.9 Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων
519.0 Λοιπό χονδρικό εμπόριο
634.0 Δραστηριότ.άλλων γραφείων μεταφορών
713.2 Εκμίσθωση μηχ/των & εξοπλ.κατασκευών
742.0 Συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

1.534,12
36,04

483,66

2.693,39

2.728,39
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συμβουλών
748.9 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ

589,00

589,00

141.280,15

119.280,23

13.3. Γεωγραφική κατανομή κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων προ φόρων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού

137.062,24

180.635,76

119.280,23

45.565,49

Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού

4.217,91

17.499,15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

141.280,15

198.134,91

119.280,23

45.565,49

Αποτελέσματα προ Φόρων

-24.569,19

15.223,11

-21.589,98

361,93

-2.988,39

314,30

-2.225,08

8,90

-27.557,58

15.537,41

-23.815,06

370,83

Εσωτερικού
Αποτελέσματα προ Φόρων Εξωτερικού
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

13.4. Άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1/1-30/9/2006

Εκμίσθωση ακινήτων & μηχ. εξοπλ.

1/1-30/9/2005

473,90

640,78

0,00

114,44

Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα

266,92

48,69

Ενοίκια και άλλα παρεπόμενα έσοδα

416,11

1.874,52

Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.Δ.

Εσοδα συμμετοχών
Λοιπά έσοδα υποκ/των εξωτερικού

Σύνολο
Έσοδα τόκων
Πώληση ενσώμ. παγίων στοιχείων

3.229,31

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

474

1/1-30/9/2005

903
86,14
68,63

3.229,31

-1.140,97

33,27

-1.140,97

3.245,27

2.711,69

2.562,24

1.057,78

0,00

6.185,99

1.103,23

107,46

975,64

77,04

1.153,54

1.619,61

653,30

131,29

677,48

210,94

251,55

5.633,33

11.302,23

4.402,12

1.386,37

2.272,50

973,15

2.117,62

95,08

0,00

373,50

(κέρδη)
Κέρδη συναλλαγματικών διαφορών
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΑ
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Τόκοι δανείων προηγ. χρήσης
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Προμήθειες εγγ. επιστ. πρ. χρήσης

0,00

Zημιες συμ/χων

30,00

329,20

Πώληση ενσώμ. παγίων στοιχείων

23,16

Ζημίες συναλλαγματικών διαφορών

403,36

Ζημιές πώλησης παγίων

812,75

Διάφορα από αναπρ. υπεραξίας

329,20
1.227,00
191,31
743,63

480,69

105,87

0,00

ακινήτων (Ν.2065/92)
Διαγραφή επισφαλειών

0,00

750,00

Λοιπά

2.142,75

1.814,82

1.326,30

1.105,19

ΣΥΝΟΛΑ

5.983,72

5.912,09

4.445,12

1.306,14

13.5. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

13.437,78

9.310,94

12.161,80

4.710,80

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

1.714,15

767,38

1.290,39

159,54

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων

878,98

996,55

847,53

875,76

0,00

-296,61

0,00

-296,61

Λοιπά έξοδα τραπεζών

959,91

987,59

924,11

Πρόβλεψη υποτίμησης συμμ. &

388,38

0,00

388,38

7.028,10

0,00

7.028,10

24.407,31

11.765,85

22.640,31

0,00

317,55

0,00

101,16

0,00

61,88

0,00

795,29

0,00

Κέρδη συμμετοχών συγγενών επιχ.

0,00

0,00

0,00

971,54

Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

0,00

0,00

0,00

5.911,46

Μερίσματα μετοχών & συμμετοχών

240,00

45,00

240,00

67,63

ΣΥΝΟΛΑ

341,16

1.157,84

301,88

6.951,97

Ζημιές (κέρδη) αποτίμησης συμμετοχών

χρεογράφων
Ζημιές από πώληση συμμετοχών και
χρεογράφων
ΣΥΝΟΛΑ

5.449,49

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Κέρδη εύλογης αξίας χρεογράφων μέσω
αποτελεσμάτων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Κέρδη από πώληση συμμετοχών και

1,34

χρεογράφων

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

-24.066,15

-10.608,01

-22.338,43

1.502,48

ΕΣΟΔΑ (ΕΞΟΔΑ)
13.6. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

Κόστος πωλήσεων
Παροχές σε εργαζόμενους

32.480,14

31.386,37

26.293,59

3.549,41

Κόστος αποθεμάτων

50.724,43

63.166,18

38.869,27

7.691,23

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

10,19

6.234,17

0,00

Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία

6.986,04

0,00

6.260,37

0,00

0,00

0,00

34.059,45

52.599,95

29.761,14

25.271,61

6.905,83

5.735,74

6.030,42

899,72

137,62

219,45

88,62

45,40

4.678,95

3.684,32

2.153,13

424,32

135.982,65

163.026,17

109.456,54

42.140,61

3.543,27

3.717,13

2.313,69

1.511,38

789,62

187,41

123,92

120,84

13,64

74,77

0,00

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

2.355,08

2.871,05

1.760,95

1.353,34

Παροχές τρίτων

3.049,53

2.515,80

2.195,04

711,18

Φόροι-Τέλη

2.742,30

1.149,58

2.485,33

572,97

Διάφορα έξοδα

1.634,44

3.837,73

1.265,62

375,96

14.127,88

14.353,46

10.144,54

4.645,67

Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

4.258,92

Διοικητική λειτουργία
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων περ. στοιχείων

Σύνολο
13.7. Φόροι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

Κέρδη προ φόρων

1/1-30/9/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-30/9/2005

-26.862,53

15.537,41

-22.702,52

361,93

-1.764,99

-6.616,37

-1.764,99

-717,93

0,00

-155,00

0,00

4.716,73

-757,37

5.053,23

2.493,78

-23.910,80

8.008,67

-19.414,28

2.137,78

Φόρος υπολογισµένος επί λογιστικών
κερδών (αναλογούντες φόροι περιόδου)
Μείον: Λοιποί φόροι
Μείον: Αναβαλ. φορολογική υποχρέωση
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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13.8. Κέρδη ανά μετοχή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/6/2006

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της

1/1-30/6/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/6/2006

1/1-30/6/2005

-23.046,29

4.870,55

-19.414,28

2.144,37

95.353.665

77.175.911

95.353.665

77.175.911

-0,24

0,06

-0,20

0,03

Εταιρίας
Σταθµισµένος μέσος όρος του αριθµού
μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ)
13.9. Πάγια στοιχεία ενεργητικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

Α. Λειτουργικά Πάγια

1/1-31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

278.147,05

336.739,86

124.627,17

85.678,76

79.508,67

32.822,47

65.738,86

19.052,47

Γ. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

1.867,02

1.801,66

0,00

0,00

Δ. Συμμετοχές σε επιχειρήσεις

7.810,04

3.986,64

39.677,41

43.230,00

Ε. Συμμετοχές προς πώληση

2.046,60

32.580,49

2.046,60

2.580,49

22.617,10

22.240,78

21.630,51

3.662,68

391.996,48

430.171,90

253.720,55

154.204,40

ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

68.329,45

63.976,82

60.089,74

30.666,84

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

323.667,04

366.195,08

193.630,81

123.537,56

Β. Ακίνητα για επένδυση

ΣΤ. Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΑ

13.9Α. Ανάλυση επιμέρους κατηγοριών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΓΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

Γήπεδα - Οικόπεδα - Αγροί

1/1-31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

30.348,98

64.264,34

4.961,72

4.210,64

Κτίρια & τεχνικά έργα

102.939,09

111.628,24

27.607,47

30.940,71

Μηχανήματα (τεχνικές εγκατ. & λοιπός εξοπλ.)

122.403,26

128.996,39

74.945,01

40.103,51

20.918,56

22.906,87

17.112,97

10.138,21

1.537,16

8.944,02

0,00

285,69

278.147,05

336.739,86

124.627,17

85.678,76

60.922,44

60.789,48

53.284,54

28.182,02

217.224,61

275.950,38

71.342,64

57.496,74

Μεταφορικά Μέσα
Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΑ
ΜΕΙΟΝ: Συνολικές Αποσβέσεις
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΓΙΑ

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

Οικόπεδα

68.729,65

30.252,55

54.959,84

16.482,55

Κτίρια

10.779,02

2.569,92

10.779,02

2.569,92

ΣΥΝΟΛΑ

79.508,67

32.822,47

65.738,86

19.052,47

4.393,41

146,90

4.393,41

146,90

75.115,26

32.675,57

61.345,45

18.905,57

ΜΕΙΟΝ: Συνολικές Αποσβέσεις
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

Υπεραξία επιχείρησης

1.867,02

1.801,66

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.867,02

1.801,66

0,00

ΜΕΙΟΝ: Συνολικές Αποσβέσεις
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

47,54
1.819,48

0,00

0,00
1.801,66

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

1/1-31/12/2005

0,00

0,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

Επενδύσεις σε θυγατρικές

5.251,51

0,00

37.148,88

41.305,01

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες

1.941,56

3.914,58

1.941,56

1.919,54

616,97

72,06

586,97

7.810,04

3.986,64

39.677,41

Επενδύσεις σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος
επιχειρήσεις
ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

0,00

43.224,55

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

0,00

2.046,60

30.000,00

2.046,60

0,00

2.580,49

0,00

2.580,49

2.046,60

32.580,49

2.046,60

2.580,49

επιχ.
ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2006

1/1-31/12/2005

3.371,91

3.585,38

2.749,66

2.630,92

19.245,19

18.655,40

18.880,85

1.031,76
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ΣΥΝΟΛΑ

22.617,10

22.240,78

21.630,51

3.662,68

2.966,06

3.040,44

2.411,79

2.332,47

19.651,04

19.200,34

19.218,72

1.330,21

ΜΕΙΟΝ: Συνολικές Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΑ
13.10. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Τα λειτουργικά πάγια της Εταιρίας για την περίοδο 1/1/2006 με 30/9/2006 ανέρχονταν σε 3.007,70 χιλ. Ευρώ ενώ
οι αντίστοιχες του Ομίλου σε 4.025,17 χιλ. Ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρίας σε ενσώματα πάγια και
σε συμμετοχές ανήλθαν σε 3.007,70 χιλ. Ευρώ (όσο και τα λειτουργικά πάγια), ενώ οι αντίστοιχες του Ομίλου σε
4.055,01 χιλ. Ευρώ, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-30/09/2006

1/1-30/09/2006

Α. Λειτουργικά Πάγια

4.025,17

Β. Ακίνητα προς επένδυση

0,00

Γ. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

1,15

Δ. Συµµετοχές σε επιχειρήσεις

0,00

Ε. Συμμετοχές προς πώληση

0,00

ΣΤ. Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού

3.007,70

28,69

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

4.055,01

3.007,70

13.11. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί ακινήτων της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 163.440,94 χιλ. € προς τράπεζες για
εξασφάλιση υποχρεώσεων. Επί ακινήτων συνδεδεμένων επιχειρήσεων επίσης υφίστανται εμπράγματα βάρη
συνολικού ποσού 32.519,63 χιλ. € για διάφορες αιτίες.
13.12. Αποθέματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2006

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2006

349,96

57,25

Παραγωγή σε εξέλιξη

2.650,00

1.209,10

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

4.085,14

4.663,92

3.361,85

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων

1.715,57

3.589,93

276,37

ΣΥΝΟΛΑ

8.800,67

9.520,20

3.988,18

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31/12/2005

349,96
179,58
179,58
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13.13. Επίδικοι πελάτες / υπό διαιτησία διαφορές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

Απαιτήσεις από πελάτες

89.149,58

66.051,27

95.271,22

37.959,49

Απαιτήσεις από πελάτες έργων

36.626,06

45.061,47

34.450,62

4.865,99

125.775,63

111.112,74

129.721,84

42.825,48

962,45

5.282,48

121,05

1.620,00

63.734,68

125.027,43

97.555,61

104.744,24

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων εταιριών
Απαιτήσεις κατά λοιπών ενδιαφ.Επιχ.

673,66

Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και

122,08

0,00

1.007,00

0,00

79.696,99

16.143,49

46.936,37

12.788,01

Λογ/μοι διαχείρ. προκ/λων και πιστώσεων

9.165,40

7.518,82

7.303,85

776,93

Έξοδα επόμενων χρήσεων

2.528,28

6.131,80

2.490,18

4.320,22

Λοιποί μεταβατικοί

3.665,65

χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

12.574,95

3.409,28
10.615,03

10.845,91

3.674,06

Λοιπές απαιτήσεις

264,48

Αναβαλλόμενες φορολ. απαιτήσεις

536,78

2.944,62

0,00

2.944,62

173.803,32

174.670,67

169.041,01

130.868,08

299.578,95

285.783,41

298.762,84

173.693,56

Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΑ
Κατανέμονται σε :

256,68

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2006

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΑ

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

280.008,81

266.091,96

281.760,79

162.754,66

19.570,14

19.691,45

17.002,05

10.938,90

299.578,95

285.783,41

298.762,84

173.693,56

13.14. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

Ταμείο

8.462,93

7.032,90

7.564,48

2.390,81

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

5.220,15

9.983,53

1.707,33

1.971,43

13.683,08

17.016,43

9.271,81

4.362,24

ΣΥΝΟΛΑ

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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13.15. Ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα
ΙΣΟΤΙΜΙΑ

30/9/2006

30/9/2005

30/9/2004

30/09/2006 vs
30/06/2005

1 EUR = RON

3,5334

3,5586

4,1071

-0,71%

1 EUR = CYP

0,5767

0,5732

0,5756

0,61%

1 EUR = JOD

0,8976

0,8538

0,8798

5,13%

ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΜΟ

ΜΟ

ΜΟ χρήσης

χρήσης

χρήσης

2006 vs ΜΟ

2006

2005

χρήσης 2005

1 EUR = RON

3,5750

3,6979

-3,32%

1 EUR = CYP

0,5753

0,5769

-0,28%

1 EUR = JOD

0,8831

0,8818

0,15%

13.16. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2006

Προμηθευτές

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

16.119,03

23.097,19

32.750,93

147,75

234,59

7,75

Επιταγές πληρωτέες

48.319,96

37.009,97

47.649,44

5.863,89

Προκαταβολές Πελατών

32.048,40

27.761,70

25.114,03

2.062,85

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

24.378,17

32.856,89

19.101,86

2.889,88

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

14.475,55

6.977,03

13.162,96

250,46

Υποχρεώσεις προς συνδ.

3.255,67

4.321,70

3.255,67

5.522,71

1.008,96

5.148,32

0,00

850,15

1.748,03

506,66

254,70

35.042,07

17.755,76

15.542,02

4.976,68

Υποχρεώσεις χρηματ. συμβάσεων

464,52

1.400,91

393,96

316,91

Υποχρεώσεις κατασκ. συμβολαίων

0,00

9.345,37

0,00

1.457,02

865,17

613,39

761,41

307,61

Λοιπές υποχρεώσεις

3.468,70

46.297,65

3.437,76

Μεταβατικοί παθητικού

4.019,74

892,08

3.968,44

892,08

184.463,83

215.460,58

165.652,89

38.387,20

Γραμμάτια πληρωτέα

13.592,41

επιχειρ./Κ/Ξ
Υποχρεώσεις προς λοιπές επιχειρ.
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι

Υποχρεώσεις αποζημ. προσωπικού

ΣΥΝΟΛΑ

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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13.17. Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρ.

6.601,04

8.704,79

6.497,85

0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ.

4.645,89

34.041,47

129,22

1.875,35

Συμβαση leasing

11.136,70

1.577,70

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

73.093,08

0,00

πάγιου ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΑ
13.18

95.476,71

42.746,26

8.204,77

1.875,35

Τραπεζικές υποχρεώσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

30/9/2006

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

250.792,25

244.194,84

223.121,14

117.246,56

38.133,49

29.714,48

36.133,49

29.714,48

288.925,74

273.909,32

259.254,63

146.961,04

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές
Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΑ
13.19. Ίδια κεφάλαια- ίδιες μετοχές
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 129.627.753,60 Ευρώ και διαιρείται σε 108.023.128
ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 104.828.128 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
1,20 Ευρώ η κάθε μία και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,20 Ευρώ η κάθε μία.
Σε εφαρμογή των αποφάσεων των γενικών Συνελεύσεων εταιριών που περιλαμβάνονται στις παρούσες
οικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος κατέχει ίδιες μετοχές στα παρακάτω σύνολα:
ΚΟΙΝΕΣ

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ

ΑΕΓΕΚ

160.950

Περαιτέρω, η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας και του Ομίλου, παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2006

31/12/2005

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβεβλημένο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το

129.627,75

147.033,90

129.627,75

147.033,90

68.821,73

142.690,18

68.821,73

106.730,19

άρτιο
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

198.449,48

289.724,08

198.449,48

253.764,09

26.140,38

11.844,00

17.118,99

1.715,03

13.446,41

1.715,03

540,77

27.855,41

25.290,41

18.834,02

540,77

Τακτικό

7.101,47

6.353,43

6.956,07

4.172,35

Ειδικά

3.626,95

1.252,06

2.726,27

254,37

Έκτακτα

19.243,25

15.656,63

18.613,25

8.196,76

Αφορολόγητα ειδικών διατάξεων νόμων

36.271,43

32.942,80

35.075,00

10.340,40

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

66.243,10

56.204,92

63.370,59

22.963,88

Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσεων

-81.348,16

3.457,83

-81.029,35

-44.069,06

Υπόλοιπο κερδών χρήσης

-23.910,80

-4.993,86

-19.587,68

-6.823,33

-105.258,96

-1.536,03

-100.617,03

-50.892,39

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ
Διαφορές αναπροσαρμογής συμμετοχών
και χρεογράφων
Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΔΠΧΠ

-3,35
-113.790,25

-259.266,00

-107.311,53

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

3.364,66

35.981,58

0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

76.863,44

146.398,96

72.725,53

-111.818,20

114.554,80

*Με την από 10/8/2006 απόφαση της 2ης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας εγκρίθηκε η αύξηση και ταυτόχρονα
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας στο 1,20 € ανά μετοχή, προς συμψηφισμό συσωρευμένων ζημιών του
λογαριασμού "αποτελέσματα εις νέον" και ζημιών από την μετάβαση στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ. Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο
διαμορφώθηκε σε 129.627,75 χιλ €.
Λόγω της προαναφερθείσας απορόφησης της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, το χαρτοφυλάκιο της FOXFORD TRADING LIMITED, συνδεδεμένης εταιρίας της
ΑΕΓΕΚ, το οποίο αφορούσε 16.610.000 μετοχές ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, μετετράπη σε 4.503.284 μετοχές ΑΕΓΕΚ. Κατόπιν αυτού, το κόστος κτήσης
των ως άνω «οιονεί ίδιων μετοχών» διαγράφηκε απευθείας από τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΓΕΚ.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας είναι καταχωρημένες στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση www.aegek.gr και στο τηρούμενο από τη
Νομαρχία Αθηνών Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 13262/06/Β/86/015. Ο αναγνώστης ο οποίος επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη
εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της ΑΕΓΕΚ πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
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