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Helector Cyprus Limited
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
1
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
Κύριες δραστηριότητες
2
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον
προηγούμενο χρόνο, είναι η παροχή κατασκευαστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών.
Κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία συνέχισε το κατασκευαστικό
συμβόλαιο για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορρήτων Επαρχίας
Λάρνακας - Αμμοχώστου "ΕΕΔΑΕΛΑ", συνέχισε τη λειτουργία του "XYTA-ΣΜΑ" στην
Πάφο και του Βιολογικού Σταθμού στη Μαραθούντα και την παροχή υπηρεσιών
ανακύκλωσης.
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας
3
Το κέρδος της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν
€3.134.556 (2008: κέρδος ύψους €1.148.452). Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €18.535.723 (2008: €7.842.959) και τα ίδια
κεφάλαια ήταν €9.201.923 (2008: €6.067.367). Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και
επίδοση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται
ικανοποιητική.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
4
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία
περιγράφονται στις Σημειώσεις 3 και 22 των οικονομικών καταστάσεων.
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
5
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές
αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στην επίδοση της
Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.
Αποτελέσματα
6
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το κέρδος για το έτος μεταφέρεται
στα αποθεματικά.
Μετοχικό κεφάλαιο
7

Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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Helector Cyprus Limited
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Διοικητικό Συμβούλιο
8
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και την ημερομηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2009.
9
Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού
10
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Υποκαταστήματα
11
Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη
διάρκεια του έτους.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
12
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το
Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση.
Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Κατρής
Σύμβουλος
Λευκωσία,
21 Ιουνίου 2010
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PricewaterhouseCoopers Limited
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Helector Cyprus Limited (η
«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και τις
καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που
να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει:
σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη
δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, είτε
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος  επιλογή και εφαρμογή καταλλήλων λογιστικών πολιτικών
και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας
καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα.
Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής θέσης της Helector Cyprus Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και της
χρηματοοικονομικής επίδοσης της και των ταμειακών ροών της για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, αναφέρουμε
τα πιο κάτω:


Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για
σκοπούς του ελέγχου μας.



Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.



Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.



Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με
τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις
απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες
με τον απαιτούμενο τρόπο.



Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας
ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants
Λευκωσία, 21 Ιουνίου 2010
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Helector Cyprus Limited
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Σημ.
Εισόδημα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έσοδα
Κέρδος εργασιών

5

6

2009
€

2008
€

32.480.860
(28.905.049)
3.575.811

14.223.890
(12.538.102)
1.685.788

(594.536)
598.409

(441.237)
87.973

3.579.684

1.332.524

9

(29.187)
3.550.497

(11.421)
1.321.103

10

Κέρδος για το έτος

(415.941)
3.134.556

(172.651)
1.148.452

Συνολικό εισόδημα για το έτος

3.134.556

1.148.452

Χρηματοδοτικά έξοδα
Κέρδος πριν τη φορολογία
Χρέωση φορολο γίας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Helector Cyprus Limited
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2009
2009
€

2008
€

13
14
19

557.365
1
15.680
573.046

736.518
1
736.519

15
16

412.148
16.866.993
94.744
588.792
17.962.677

841.112
5.354.163
402.768
508.397
7.106.440

18.535.723

7.842.959

18

1.710
9.200.213
9.201.923

1.710
6.065.657
6.067.367

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

19

-

99.980

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Δανεισμός

20
21

6.021.365
3.312.435
9.333.800

1.348.567
327.045
1.675.612

9.333.800

1.775.592

18.535.723

7.842.959

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλι σμός
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσει ς
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια εισπρακτέα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Φορολογία επιστρεπτέα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημ.

17

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη που κρατήθηκαν
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 21 Ιουνίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Helector Cyprus Limited ενέκρινε αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.
Αθανάσιος Κατρής, Σύμβουλο ς

Γιάννης Κοκότσης, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Helector Cyprus Limited
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008
Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για το έτ ος
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008/1 Ιανουαρίου 2009
Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για το έτ ος
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009
(1)

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Κέρδη που
κ ρατήθηκαν(1)
€

Σύνολο
€

1.709

4.917.206

4.918.915

-

1.148.452

1.148.452

(1)
6.065.657

6.067.367

-

3.134.556

3.134.556

1.710

9.200.213

9.201.923

1
1.710

Ετ αιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετ ά τη φορολογία, όπως προσδιορίζοντ αι από τον περί
Εκ τάκτ ου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκ ρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό τ ο ποσό σαν
μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή
μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το
τέλος τ ου φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτ οικοι Κύπρου. Το ποσό της
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματ ικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκ ε για το έτος
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Helector Cyprus Limited
Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Ροή μετρητών από εργασίες

Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους

Σημ.

13
6
9

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μετρητά που (χρησιμοποιήθηκαν για)/προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πλη ρώθηκε
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορά κοινοπραξιών
Δάνεια που παραχωρήθηκαν σε συγγενικά μέρη
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων σε συγγενικά μέρη
Τόκοι πο υ εισπράχτηκαν
Καθαρά μετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες

13
14
23(iii)
23(iii)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από τραπεζικό δανει σμό
Τόκοι πο υ πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά από/(για) χρηματοδοτικ ές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα κ αι ισοδύναμα και
τραπεζικά παρατραβήγματα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα
στην αρχή του έτους
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο
τέλος του έτους

17

2009
€

2008
€

3.550.497

1.321.103

222.946
(66.101)
29.187
3.736.529

211.211
(86.349)
11.421
1.457.386

(11.512.830)
4.672.798

(1.339.790)
466.092

(3.103.503)

583.688

(223.577)
(3.327.080)

(132.388)
451.300

(43.793)
447.203
47.862
451.272

(512.358)
(1)
(100.001)
26.838
(585.522)

3.000.000
(29.187)
2.970.813

(11.421)
(11.421)

95.005

(145.643)

181.352

326.995

276.357

181.352

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

(9)

Helector Cyprus Limited
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης
Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Βασ. Φρειδερίκης 33, Palais D' Ivoire, 1ος Όροφος,
Γραφείο 101-104, 1066 Λευκωσία.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο
χρόνο, είναι η παροχή κατασκευαστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών. Κατά το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία συνέχισε το κατασκευαστικό συμβόλαιο για τις
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορρήτων Επαρχίας Λάρνακας Αμμοχώστου "ΕΕΔΑΕΛΑ", συνέχισε τη λειτουργία του "XYTA-ΣΜΑ" στην Πάφο και του
Βιολογικού Σταθμού στη Μαραθούντα και την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης.

2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ.113.
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2009 έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση των πιο κάτω:
(i)

Ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου,

Επιπλέον, οι ακόλουθες ερμηνείες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ αλλά οι ισχύουσες
ημερομηνίες εφαρμογής τους έχουν διαφοροποιηθεί. Εντούτοις, μια οντότητα μπορεί να
επιλέξει την πρόωρη υιοθέτηση αυτών των ερμηνειών:
(i)

Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΕΔΔΠΧΑ 12) “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών”,

(ii)

ΕΔΔΠΧΑ 15 “Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων”, και
(10)

Helector Cyprus Limited
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
(iii)

ΕΔΔΠΧΑ 16 “Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέσης σε Εκμετάλλευση στο
Εξωτερικό”.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας με
εξαίρεση των πιο κάτω:
(i)

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 “Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων”
(αναθεωρημένο). Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτού του αναθεωρημένου
προτύπου, η Εταιρεία παρουσιάζει στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με τους μετόχους της, ενώ
όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές με μη
μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.
Η παρουσίαση των συγκριτικών πληροφοριών έχει αναπροσαρμοστεί προς
συμμόρφωση με το αναθεωρημένο πρότυπο. Η αλλαγή επηρέασε μόνο την
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

(ii)

ΔΠΧΑ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα - Γνωστοποιήσεις” (τροποποίηση). Ως
αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτής της τροποποίησης, η Εταιρεία παρέχει
πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας των
χρηματοοικονομικών της μέσων και τον κίνδυνο ρευστότητας.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω
πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:
(i)

Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα


ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).



ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) “Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

(11)
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)


ΔΠΧΑ 1 (Αναθεωρημένο) “Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από
ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

Τροποποιήσεις


Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (2008) για ΔΠΧΑ 5 “Μη Κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
Ιουλίου 2009).



Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση” σχετικά με “Διαθέσιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).



Τροποποίηση ΕΔΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 σχετικά με ενσωματωμένα παράγωγα
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 30 Ιουνίου 2009).



Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση:
Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010).



Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2009 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009 μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2010).



Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 “Συναλλαγές Συγκροτήματος που αφορούν Παροχές
που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Διακανονιζόμενες με Μετρητά”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

Νέες Ερμηνείες


Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΕΔΔΠΧΑ) 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008, ΕΕ: 30 Μαρτίου
2009).



ΕΔΔΠΧΑ 15 “Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009, ΕΕ: 31 Δεκεμβρίου 2009).



ΕΔΔΠΧΑ 16 “Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέσης σε Εκμετάλλευση στο
Εξωτερικό” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
Οκτωβρίου 2008, ΕΕ: 30 Ιουνίου 2009).



ΕΔΔΠΧΑ 17 “Διανομές Μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους
Ιδιοκτήτες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου
2009).



ΕΔΔΠΧΑ 18 “Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (ισχύει για
μεταφορές που έγιναν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
(12)
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)
(ii)

Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα


ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) “Γνωστοποιήσεις Συγγενικών Μερών” (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).



ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

Τροποποιήσεις


Τροποποίηση στο ΕΔΔΠΧΑ 14 Προκαταβολές μιας Ελάχιστης Απαίτησης
Χρηματοδότησης (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2011).



Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρμογή”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).



Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 “Περιορισμένες Εξαιρέσεις σε Πρώτη Εφαρμογή
σχετικά με συγκριτικές γνωστοποιήσεις ΔΠΧΑ 7” (ισχύει για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2010).

Νέες Ερμηνείες


ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξάλειψη Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Μετοχικούς
τίτλους (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου
2010).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Αναγνώριση εισοδημάτων
Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράκτηκε ή είναι
εισπρακτέα για την πώληση υπηρεσιών κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. Το
εισόδημα παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και εκπτώσεων.
Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:
(i)

Έσοδα μακροπρόθεσμων συμβολαίων
Έσοδα και κέρδη από μακροπρόθεσμα συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το
ποσοστό ολοκλήρωσης του συμβολαίου. Όταν υπάρχει πιθανότητα ότι το συνολικό
κόστος του συμβολαίου θα ξεπεράσει το συνολικό εισόδημα του συμβολαίου, η
αναμενόμενη ζημιά αναγνωρίζεται αμέσως στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων. Τα κέρδη δεν αναγνωρίζονται μέχρι το αποτέλεσμα του
συμβολαίου να μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα.

(13)
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Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)
(ii)

Πωλήσεις υπηρεσιών
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται
οι υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής
υπολογισμένη με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των
συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

(iii)

Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Όταν ένα δάνειο ή εισπρακτέο έχει απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική του
αξία στο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι οι εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές
ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του εισπρακτέου και
συνεχίζει την αναγνώριση πιστωτικών τόκων σε σχέση με την προεξόφληση.

(iv)

Εισόδημα από ενοίκια
Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.

Ωφελήματα υπαλλήλων
Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές της Εταιρείας
αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος
προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι
συνεισφορές. Προπληρωμένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο
βαθμό που είναι εφικτή η επιστροφή μετρητών ή μείωση των μελλοντικών πληρωμών.
Μετατροπή ξένου νομίσματος
(i)

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”). Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας
και παρουσίασης της Εταιρείας.

(14)
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Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)
(ii)

Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής ή της εκτίμησης
όταν τα στοιχεία επανεκτιμούνται. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία
Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων εκτός
στην έκταση όπου σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά
εισοδήματα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία
αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια,
αντίστοιχα.
Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στη χώρα όπου η
Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις
όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα
φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι
κατάλληλο με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης
πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές
καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός
από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν
όταν το σχετικό αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο εκποιηθεί ή όταν η
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν
ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές
διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχοντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο
εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου υπάρχει
πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.
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Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Όλα τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον
αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την
απόκτηση στοιχείων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Οι αποσβέσεις για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη
σταθερή μέθοδο, ώστε να κατανεμηθεί το κόστος στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης
ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
%
Εγκαταστάσεις και μηχανήματα

15-20

Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός γραφείου

10-33

Οχήματα

20

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται αμέσως στο
ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος
σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη στην Εταιρεία σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα.
Κέρδη και ζημιές από διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη
σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Δάνεια
Τα δάνεια που δημιουργούνται από την Εταιρεία με την παροχή χρημάτων απευθείας στο
δανειζόμενο ταξινομούνται ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης.
Αυτή η τιμή είναι η δίκαιη αξία των χρημάτων που δόθηκαν για να δημιουργήσουν τα
δάνεια όπως προσδιορίζεται από τις τιμές της αγοράς τη μέρα που δημιουργείται το
δάνειο. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήματα στο δανειζόμενο.
Γίνεται πρόβλεψη για απομείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη
ότι η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύμφωνα
με τους αρχικούς συμβατικούς όρους των δανείων. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού, το οποίο είναι η
παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών συμπεριλαμβανομένων και των
ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προεξοφλημένων με το αρχικό
επιτόκιο των δανείων.
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Κοινοπραξίες
Οι κοινοπραξίες είναι συμβατικοί διακανονισμοί με τους οποίους η Εταιρεία μαζί με τρίτα
μέρη αναλαμβάνουν μια οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο.
Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες παρουσιάζονται , στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας σε τιμή κόστους μείον τυχόν απομείωση στην αξία τους.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισμό όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των
ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή
βάση ή να γίνει ταυτόχρονα η πώληση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός
της υποχρέωσης.
Εμπορικά εισπρακτέα
Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται
όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα
συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε
πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές (περισσότερο από δύο μήνες καθυστέρηση)
θεωρούνται ενδείξεις ότι το εμπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί απομείωση. Το ποσό της
πρόνοιας είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του
εισπρακτέου, η οποία είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, στα 'έξοδα πωλήσεων και
προώθησης'. Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του
λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα. Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που
είχαν προηγουμένως διαγραφές πιστώνονται έναντι των 'εξόδων πωλήσεων και
προώθησης' στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
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Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές
ζημιές.
Δανεισμός
Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους
συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανείου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το
δικαίωμα άνευ όρων να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο
δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Εμπορικοί πιστωτές
Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται
σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και
καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (κινδύνου επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία και
κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας.
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων.


Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη αξία
Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία
που φέρουν τόκο και από τραπεζικά παρατραβήγματα. Ο δανεισμός που
εκδόθηκε σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου
που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε σταθερά
επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη
αξία.
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε πολιτική για την αντιστάθμιση ή τη
διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου.



Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δάνεια
εισπρακτέα, καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις προς πελάτες,
περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση και
την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου.



Κίνδυνος ρευστότητας
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της
Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα
περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης
του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι
συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12
μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της
προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008
Δανεισμός
Εμπορικοί κ αι άλλοι πιστωτές
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Δανεισμός
Εμπορικοί κ αι άλλοι πιστωτές

Μέχρι 1
μήνα
€

1 μέχρι 3
μήνες
€

3 μέχρι 6
μήνες
€

6 μέχρι
12 μήνες
€

327.045
327.045

325.360
325.360

-

487.662
487.662

312.435
- 3.000.000
- 3.216.823 1.069.041
312.435 3.216.823 4.069.041

780.230
780.230
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(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση
ικανοποιητικών ποσών μετρητών, τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω
ενός ικανοποιητικού ποσού εξασφαλισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων
και τη δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η Διεύθυνση
διατηρεί ευελιξία στη χρηματοδότηση διατηρώντας διαθεσιμότητα εντός των
εξασφαλισμένων πιστωτικών ορίων.

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση του
κεφαλαιουχικού κινδύνου.
Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και
2008 αποτελείτε από ίδια κεφάλαια όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό.

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται
ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της
αγοράς που είναι διαθέσιμο για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.

4

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά
αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.


Φορολογία
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται
σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς ο
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με
βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη
φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές
επηρεάζουν τις τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.
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Εισόδημα

Εισόδημα από διαχειριστικές υπηρεσίες
Εισόδημα από κατασκευαστικές εργασίες
Εισόδημα από υπηρεσίες ανακύκλωσης
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Υπηρεσιές προς μητρική εταιρεία (Σημ. 23(i))
Άλλα έσοδα

Συνολικό κόστος πωλήσεων και διοικητικής λειτουργίας

1.562.473
11.758.855
902.562
14.223.890

2009
€

2008
€

32.057
34.044
66.101

26.838
59.511
86.349

525.000
7.308
598.409

1.624
87.973

2009
€

2008
€

24.187.609
222.947
105.780
307.200
73.088
27.000
2.382.519
91.306
2.450
413.456
1.686.008
29.499.363

9.469.915
211.211
120.000
216.202
36.399
20.737
2.183.328
36.646
444.266
240.635
12.979.339

2009
€

2008
€

2.211.348
171.171
2.382.519

2.008.823
174.505
2.183.328

2009
€

2008
€

29.187

11.421

Κόστος προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις

9

1.848.206
30.051.208
581.446
32.480.860

Ανάλυση εξόδων κατά είδος

Κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη
Αποσβέσεις (Σημ. 13)
Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Ασφάλειες
Αμοιβή ελεγκτών
Κόστος προσωπικού (Σημ. 8)
Μεταφορικά
Επαγγελματικά δικαιώματα
Συμβουλευτικά έξοδα
Άλλα έξο δα

8

2008
€

Άλλα έσοδα

Πιστωτικοί τόκοι:
Τραπεζικά υπόλοιπα
Δάνεια σε συγγενικά μέρη (Σημ. 23(iii))
Σύνολο πιστωτικών τόκων

7

2009
€

Χρηματοδοτικά έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι:
Τραπεζικός δανεισμός

(21)
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Χρέωση φορολογίας

Τρέχουσα φορολογία:
Εται ρικός φόρος
Αμυντική εισφορά
Φορολογία προηγούμενων ετών:
Εται ρικός φόρος
Αμυντική εισφορά
Συνολική τρέχουσα φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 19):
Δημιουργία και αντιστροφή των προσωρινών διαφορών
Συνολική αναβαλλό μενη φορολογία
Χρέωση φορολο γίας

2009
€

2008
€

499.906
2.988

66.736
5.895

28.707
531.601

40
72.671

(115.660)
(115.660)

99.980
99.980

415.941

172.651

Ο φόρος επί του κέρδους της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας το εφαρμόσιμο ποσοστό φορολογίας ως εξής:

Κέρδος πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας
ύψους 1 0%
Φορολογική επίδραση εξόδων πο υ δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώ σεων και εισοδήματος που δ εν υπόκεινται σε
φορο λογία
Ειδική εισφορά για την άμυνα
Φορολογία προηγούμενων ετών
Αναβαλλόμενη φορολογία προηγούμενων ετών που αναγνωρίστηκε στο
τρέχων έτος
Φορολογική επίδραση ζημιών που μεταφέρθηκαν από κοινοπραξία
Φορολογικά πρόστιμα
Άλλες προβλέψεις
Χρέωση φορολο γίας

2009
€

2008
€

3.550.497

1.321.103

355.050
5.417

132.110
1.550

(2.239)
2.988
28.707

(1.174)
2.347
40

(4.219)
25.167
5.070
415.941

(3.962)
41.740
172.651

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία είναι 10%.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να
υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων
αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό
συντελεστή περίπου 15%.
Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική
εισφορά με ποσοστό 15%.
Δεν υπήρχε φορολογία που να σχετίζεται με στοιχεία άλλων συνολικών εισοδημάτων.

(22)
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2008
Περιουσιακά στοιχεία όπως
π αρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δάνεια εισπρακτέα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπλ ηρωμές και προκαταβολές)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Υποχρεώσεις όπως π αρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτ ές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο)
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2009
Περιουσιακά στοιχεία όπως
π αρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δάνεια εισπρακτέα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπλ ηρωμές και προκαταβολές)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Υποχρεώσεις όπως π αρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτ ές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο)
Σύνολο

Δάνεια και
εισπρακτ έα
€

Σύνολο
€

841.112

841.112

5.195.117
508.397
6.544.626

5.195.117
508.397
6.544.626

Άλλες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Σύνολο
€

327.045

327.045

813.022
1.140.067

813.022
1.140.067

Δάνεια και
εισπρακτ έα
€

Σύνολο
€

412.148

412.148

16.519.514
588.792
17.520.454

16.519.514
588.792
17.520.454

Άλλες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Σύνολο
€

3.312.435

3.312.435

5.066.089
8.409.716

5.066.089
8.440.908

(23)
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Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:
2009
€

2008
€

187.179

106.755

187.179

106.755

15.317.273
365.955

4.929.316
159.046

15.683.228

5.088.362

2009
€

2008
€

584.647

506.916

Εμπορικά εισπρακ τέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα
Συμβαλλόμενα μέρη χω ρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Ομάδα 1
Σύνολο εμπορικών εισπρακτέων που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή
απομειωμένα
Άλλα εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα
Ομάδα 2
Ομάδα 3

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις(1)
A2

(1) Το υπόλοιπο του στ οιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο ταμείο.

Ομάδα 1 – υφιστάμενοι πελάτες (λιγότερο από 6 μήνες) χω ρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο
παρελθόν.
Ομάδα 2 – εται ρείες εντό ς του ομίλου, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και συνδεδεμένες εταιρείες χωρίς
αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.
Ομάδα 3 – άλλα εισπρακτέα (λιγότερο από 6 μήνες) χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο
παρελθόν.

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγμάτευσης.
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Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Την 1 Ιανουαρίου 2008
Κόστ ος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Εγκαταστάσεις
και
εξοπλισμός
€

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός
γραφείου
€

Οχήματα
€

Σύνολο
€

362.446
(71.402)
291.044

37.656
(9.642)
28.014

150.516
(34.203)
116.313

550.618
(115.247)
435.371

Έτος π ου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
Καθαρή λογιστ ική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης
Καθαρή λογιστ ική αξία στο τέλος του έτους

291.044
198.054
(109.822)
379.276

28.014
45.191
(17.463)
55.742

116.313
269.113
(83.926)
301.500

435.371
512.358
(211.211)
736.518

Την 31 Δεκεμβρίου 2008
Κόστ ος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

560.502
(181.226)

82.846
(27.104)

419.628
(118.128)

1.062.976
(326.458)

379.276

55.742

301.500

736.518

Καθαρή λογιστ ική αξία

Καθαρή λογιστ ική αξία

(24)
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Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Έτος π ου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Καθαρή λογιστ ική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης
Καθαρή λογιστ ική αξία στο τέλος του έτους
Την 31 Δεκεμβρίου 2009
Κόστ ος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστ ική αξία
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Εγκαταστάσεις
και
εξοπλισμός
€

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός
γραφείου
€

Οχήματα
€

Σύνολο
€

379.276
2.312
(110.285)
271.303

55.742
29.394
(26.318)
58.818

301.500
12.087
(86.343)
227.244

736.518
43.793
(222.946)
557.365

562.814
(291.511)

112.240
(53.422)

431.715
(204.471)

1.106.769
(549.404)

271.303

58.818

227.244

557.365

Επενδύσεις σε κοινοπραξία

Το μερίδιο της Εταιρείας στην κοινοπραξια, η οποία δεν είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο, είναι:
Όνομα

Κύρια δραστηριότητα

Helector Cyprus Ltd - L.M.
Recycling Ltd Joint Venture

Ανακύκλωση
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Χώρα
σύστασης

2009
Μερίδιο

2008
Μερίδιο

Κύπρος

60%

60%

Δάνεια εισπρακτέα

Βραχυπρόθεσμα
Δάνεια σε συγγενικά μέρη (Σημ. 23(iii))

2009
€

2008
€

412.148

841.112

Η λογιστική αξία των δανείων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.
Τα δάνεια σε συγγενικά μέρη αποτελούνται από ένα δάνειο ύψους €412.148
(2008: €841.112) στην Aeiforiki Kounou A.E. και ένα δάνειο ύψους €μηδέν (2008:
€447.203) στην Aeiforiki Dodekanisou A.E.. Το δάνειο στην Aeiforiki Dodekanisou A.E. το
οποίο αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, έφερε τόκο EURIBOR + 4%. Το δάνειο
στην Aeiforiki Kounou A.E. φέρει τόκο EURIBOR + 3%. Τα δάνεια είναι πληρωτέα σε
πρώτη ζήτηση με ειδοποιήση 10 ημερών. Το δάνειο στην Aeiforiki Kounou A.E. έχει
μέγιστο χρόνο αποπλήρωμής το Νοέμβριο του 2015.
Τα πραγματικά επιτόκια στα δάνεια εισπρακτέα ήταν ως εξής:

Δάνεια σε συγγενικά μέρη

2009
%

2008
%

5,18

7,96

(25)
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Δάνεια εισπρακτέα (συνέχεια)

Οι λογιστικές αξίες των δανείων εισπρακτέων της Εταιρείας αναλύονται ανά νόμισμα ως
εξής:

Ευρώ - νόμι σμα λειτουργίας και παρουσίασης

2009
€

2008
€

412.148

841.112

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία ισολογισμού είναι η
λογιστική αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν έχει
οποιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση. Κανένα από τα δάνεια εισπρακτέα δεν είναι
ληξιπρόθεσμο ή απομειωμένο.
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Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

Εμπορικά ει σπρακτέα
Εισπρακτέα από συγγενι κά μέρη (Σημ. 23(ii ))
Άλλα εισπρακτέα
Προπληρωμές
Προκαταβολές σε υπεργολάβους

2009
€

2008
€

187.179
15.683.006
649.329
40.852
306.627

106.755
5.088.362
18.687
50.002
90.357

16.866.993

5.354.163

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη
αξία.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €187.179 (2008: €106.755) δεν
ήταν ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.
Εμπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα εντός δύο μηνών δεν θεωρούνται να
έχουν υποστεί απομείωση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, κανένα από τα εμπορικά εισπρακτέα
δεν ήταν ληξιπρόθεσμο ή είχε υποστεί απομείωση.
Οι άλλες ομάδες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαμβάνουν
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση ή είναι ληξιπρόθεσμα.
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική
αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν έχει
οποιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση.
Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ - νόμι σμα λειτουργίας και παρουσίασης

2009
€

2008
€

16.867.215

5.354.163

(26)
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

2009
€

2008
€

588.792

508.397

Το πραγματικό επιτόκιο στις προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις ύψους €520.361 ήταν
4,5% (2008: 4,5%).
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 21)
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2009
€

2008
€

588.792
(312.435)

508.397
(327.045)

276.357

181.352

Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριμένο
Μετοχές του €1,71 η καθεμιά
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Μετοχές του €1,71 η καθεμιά

2009
Αριθμός
μετοχών

€

2008
Αριθμός
μετοχών

€

10 000

17.100

10 000

17.100

1 000

1.710

1 000

1.710

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από
την 1 Ιανουαρίου 2008, το εκδόθεν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε από
1 000 συνήθεις μετοχές ανά £1 η καθεμιά συνολικής αξίας Κ£1.000 σε 1 000 συνήθεις
μετοχές ανά €1,71 η καθεμιά συνολικής αξίας €1.710. Από τη μετατροπή του μετοχικού
κεφαλαίου σε Ευρώ προκύπτει μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €1 που χρεώθηκε
στα κέρδη που κρατήθηκαν.
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων είναι ως εξής:
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
- Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν μετά από
περίοδο δώδεκα μηνών
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
- Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν
εντό ς δώδ εκα μηνών
Αναβαλλόμενες φορολογικές (απαιτήσει ς)/υποχρεώσεις - καθαρές

2009
€

2008
€

15.680

10.258

(15.680)

110.238
99.980

Η μεικτή κίνηση στο λογαριασμό αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ως εξής:
2008
€

2009
€
Στην αρχή του έτους
Χρέωση στην κατάσταση συνολικών εισοδη μάτω ν (Σημ. 10)
Στο τέλος του έτους

99.980
(115.660)

99.980

(15.680)

99.980

(27)
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια)

Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, χωρίς να
λαμβάνεται υπ' όψην ο συμψηφισμός υπολοίπων που δεν σχετίζονται με την ιδία
φορολογική αρχή, είναι ως εξής:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Την 1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση:
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
(Σημ. 10)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/1 Ιανουαρίου 2009
Πίστωση:
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
(Σημ. 10)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Την 1 Ιανουαρίου 2008
Πίστωση:
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
(Σημ. 10)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/1 Ιανουαρίου 2009
Πίστωση:
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
(Σημ. 10)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009
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Κέρδος άπο
κατασκευαστι
κό συμβόλαιο
που
αναβάλλεται
€

Σύνολο
€

-

-

110.238
110.238

110.238
110.238

(110.238)
-

(110.238)
-

Διαφορά μεταξύ
αποσβέσεων και
εκπτώσεων
φθοράς
€

Σύνολο
€

-

-

(10.258)
(10.258)

(10.258)
(10.258)

(5.422)
(15.680)

(5.422)
(15.680)

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Εμπορικοί πιστωτές
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 23(ii))
Οφειλόμενα έξοδα
Κατακρατήσεις από πληρωμές σε υπεργολάβους

2009
€

2008
€

3.687.757
651.376
780.230
627.229
274.773

267.741
100.628
487.662
39.438
453.098

6.021.365

1.348.567

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

(28)
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Δανεισμός

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 17)
Τραπεζικός δανεισμός

2009
€

2008
€

312.435
3.000.000
3.312.435

327.045
327.045

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα ύψους €312.435 είναι εξασφαλισμένα σε
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ύψους €500.000.
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία εξασφάλισε ένα καινούριο δάνειο ύψους
€3.000.000. Το δάνειο φέρει τόκο ίσο με το Euribor 3 μηνων συν προσαύξηση 2,85%. Το
πραγματικό επιτόκιο κατα το έτος 2009 ήταν 3,59%. Το δάνειο έχει ημερομηνία
αποπληρωμής την 30η Ιουνίου 2009 και έχει εξασφαλιστεί με εγγύηση της μητρικής
εταιρείας Ηλεκτωρ Α.Ε..
Η Εταιρεία έχει τις πιο κάτω αχρησιμοποίητες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις:
Κυμαινόμενο επιτόκιο:
Λήξη εντός ενός έτους

2009
€

2008
€

193.337

245.413

Οι διευκολύνσεις που λήγουν εντός ενός έτους είναι ετήσιες διευκολύνσεις που
υπόκεινται σε αναθεώρηση σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά το 2010.
Η λογιστική αξία των τραπεζικών δανέιων και των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών
παρατραβηγμάτων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.
H λογιστική αξία του δανεισμού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ - νόμι σμα λειτουργίας και παρουσίασης
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

(i)

Τραπεζικές Εγγυήσεις

2009
€

2008
€

3.312.435

327.045

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με
τραπεζικές εγγυήσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών από
τις οποίες αναμένεται ότι δε θα προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις. Αυτές οι
εγγυήσεις ανέρχονται σε €209.771 (2008 :€255.584).

(29)
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (συνέχεια)

(ii)

Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας που άρχισε στο μέσο του 2008 έχει
οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης
κεφαλαιαγορών, χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας σε όλο τον τραπεζικό τομέα, και
ψηλότερα διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια. Οι αβεβαιότητες στην παγκόσμια
χρηματοοικονομική αγορά έχουν οδηγήσει επίσης σε πτωχεύσεις τραπεζών και
διασώσεις τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δυτική Ευρώπη. Τέτοιες
περιστάσεις θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητα της Εταιρείας να
λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα δανεισμό της με όρους
παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόστηκαν στις προηγούμενες συναλλαγές. Οι
χρεώστες ή οι οφειλέτες της Εταιρείας μπορούν επίσης να επηρεαστούν από τη
χαμηλότερη κατάσταση ρευστότητας που θα μπορούσε στη συνέχεια να
επηρεάσειτη δυνατότητά τους να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους. Οι επιδεινωμένες
λειτουργικές συνθήκες για τους χρεώστες ή τους οφειλέτες μπορούν επίσης να
επηρεάσουν τις προβλέψεις ταμειακών ροών και τις αξιολογήσεις απομείωσης των
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της
Διεύθυνσης. Στην έκταση που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η Διεύθυνση έχει
απεικονίσει τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αναμενόμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών στις αξιολογήσεις απομείωσης. Η αβεβαιότητα στις παγκόσμιες
αγορές, σε συνδυασμό με άλλους τοπικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια του 2009
έχει οδηγήσει στην πολύ ψηλή αστάθεια στα χρηματιστήρια και κατά περιόδους
πολύ ψηλότερα από τα κανονικά διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια.
Η Διεύθυνση δεν είναι σε θέση να υπολογίσει αξιόπιστα τις επιδράσεις πάνω
στηνοικονομική κατάσταση της Εταιρείας οποιασδήποτε περαιτέρω επιδείνωσης
στηρευστότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και την αυξανόμενη αστάθεια στις
αγορέςμετοχών και συναλλάγματος. Η Διεύθυνση θεωρεί ότι λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτραγια τη στήριξη της διατηρησιμότητας και αύξησης των εργασιών
της Εταιρείας υπό τιςτρέχουσες περιστάσεις.
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Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Ηλέκτωρ Α.Ε., εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η οποία κατέχει
το 100% των μετοχών της Εταιρείας. Η τελική Εταιρεία που ελέγχει την Εταιρεία είναι η
Ελλάκτωρ Α.Ε., που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθήνων.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:
(i)

Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις υπηρεσιώ ν:
Helector S.A. - Bilfinger Berger Baugessellschaft M.B.H. Joint
Venture
TOMH A.T.E. - Bilfinger Berger Baugessellschaft M.B.H. Joint
Venture
Helector S.A.
Helector Cyprus Ltd - L.M. Recycling Ltd Joint Venture
Helector S.A. - Elliniki Technodomiki TEB A.E. - Cybarco Plc Joint
Venture

2009
€

2008
€

218.039

192.662

1.630.168
525.000
12.522

1.369.810
546.193
25.044

30.051.208
32.436.937

11.758.855
13.892.564

(30)
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Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(ii)

Υπόλοιπα με συγγενικά μέρη
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 16):
TOMH A.T.E. - Bilfinger Berger Baugessellschaft M.B.H. Joint
Venture
Herhof GMBH
Helector S.A. - Bilfinger Berger Baugessellschaft M.B.H. Joint
Venture
Helector S.A. - Elliniki Technodomiki TEB A.E. - Cybarco Plc Joint
Venture
Hellector S.A.
Helector S.A. - Cyprus branch
Ellaktor S.A
Helector Cyprus Ltd L.M Recycling Ltd Joint Venture
Startmart Limited
Aktor Constructions International Limited
AECO (Holdings) Limited
Gulf Millenium Holdings Limited
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 20 ):
Aktor S.A.
Helector S.A.
Helector S.A. - Elliniki Technodomiki TEB A.E. - Cybarco Plc Joint
Venture

2009
€

2008
€

2.108.769
-

4.456.465
5.286

860.455

589.361

12.164.643
503.786
222
43.200
707
286
166
994

3.965
222
33.063
-

15.683.228

5.088.362

210.563
569.667

210.563
25.364

780.230

251.735
487.662

Τα συγγενικά μέρη συνδέονται μέσω κοινού ελέγχου. Το ποσό πληρωτέο στην
Aktor S.A. είναι χρηματοδοτικής φύσης, δεν φέρει τόκο και δεν έχουν συμφωνηθεί
οποιοδήποτε όροι ή προϋποθέσεις. Όλα τα άλλα υπόλοιπα είναι εμπορικής φύσης,
δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν συμφωνηθεί οποιοιδήποτε όροι ή προϋποθέσεις.
(iii)

Δάνεια σε συγγενικά μέρη
Δάνεια σε συγγενικά μέρη:
Στην αρχή του έτους
Δάνεια που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους
Δάνεια που αποπληρώθηκαν κατά τη διάρκει α του έτους
Τόκος που χρεώθηκε (Σημ. 6 )
Στο τέλος του έτους (Σημ. 15)

2009
€

2008
€

841.112
(463.008)
34.044
412.148

681.600
100.001
59.511
841.112

Τα δάνεια σε συγγενικά μέρη αποτελούνται από ένα δάνειο ύψους €412.148(2008:
€841.112) στην Aeiforiki Kounou A.E. και ένα δάνειο ύψους €μηδέν (2008:
€447.203) στην Aeiforiki Dodekanisou A.E.. Το δάνειο στην Aeiforiki Dodekanisou
A.E. το οποίο αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, έφερε τόκο EURIBOR +
4%. Το δάνειο στην Aeiforiki Kounou A.E. φέρει τόκο EURIBOR + 3%. Τα δάνεια
είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση με ειδοποιήση 10 ημερών. Το δάνειο στην
Aeiforiki Kounou A.E. έχει μέγιστο χρόνο αποπλήρωμής το Νοέμβριο του 2015.

(31)
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Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 5.

(32)
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων
Κόστος πωλήσεων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
2009
€

2008
€

Άμεσα έξοδα
Μισθοί, ημερομίσθια και σχετικά έξοδα
Κατασκευαστικά και λειτουργικά έξ οδα
Συμβουλευτικά δικαι ώματα
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Καύσιμα και ηλεκτρισμός
Ενοίκια μισθώσεων εκμετάλλευσης
Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Μεταφορικά
Ταξίδια εξωτερικού
Ασφάλειες
Ναύλα και δασμοί
Νερό
Ταχυδρομικά και τηλέφωνα
Φόροι και άδειες
Διάφορα έξοδα

2.004.663
24.245.292
421.776
195.127
211.471
14.529
78.190
27.105
77.231
67.427
1.422.163
30.027
8.715
101.333

1.988.332
9.401.489
490.679
193.748
252.248
14.785
49.171
69.005
6.923
25.048
17.662
9.526
10.677
8.809

Κόστος πωληθέντων υπηρεσιών

28.905.049

12.538.102

(33)
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Ανάλυση εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μισθοί, ημερομίσθια και σχετικά έξοδα
Προμή θειες πληρωτέες
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισφορές και συνδρομές
Αμοιβή ελεγκτών
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενα έτη
Συμβουλευτικά δικαι ώματα
Ενοίκια μισθώσεων εκμετάλλευσης
Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Τηλέφω να και τηλεομοιότυπα
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Ταχυδρομικά και Έξοδα αγγελι οφόρου
Έξοδα καθαρισμού
Νερό και απο χετευτικά
Ασφάλειες
Ηλεκτρισμός
Ταξίδια εσωτερικού
Ταξίδια εξωτερικού
Φόροι και άδειες
Φορολογικά προστίματα
Τραπεζικά έξοδα
Διάφορα έξοδα

2009
€

2008
€

377.856
27.819
33.501
22.000
5.000
6.526
48.211
493
4.611
7.399
8.404
821
610
5.661
4.226
2.324
11.008
1.579
3.598
1.987
20.902
594.536

194.996
9.107
17.463
7.000
17.000
3.737
40.775
36.671
6.907
8.309
11.840
4.218
7.862
2.238
11.351
3.181
19.079
10.015
6.550
1.948
7.418
13.572
441.237

(34)

