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A 

Α.  Συνοπτικά ετήσια οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιηµένη και µη 

βάση  

 

Τα ετήσια οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιηµένη και µη βάση που 

παρατίθενται στη σελίδα 4, έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆.Σ. της εταιρείας στις 28 

Μαρτίου 2008. 
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A 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Α.Μ.Α.Ε. Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος: 
Εποπτέυουσα Αρχή: Μέλη:
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής :
Ελεγκτική Εταιρεία: Φούρναρης Γεώργιος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : 
Ηµεροµηνία έγκρισης Οικονοµικών καταστάσεων: 
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 1/1 - 31/12/07 1/1 - 31/12/06 1/1 - 31/12/07 1/1 - 31/12/06
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 35.109 25.560 24.220 23.726 Σύνολο κύκλου εργασιών 13.292 14.771 11.937 11.954 

Αποθέµατα 55 48 55 48 
Αποτελέσµατα από την επιµέτρηση στην ευλογη αξία των 
επενδυτικών ακινήτων 7.783 0 102 0 

Απαιτήσεις από πελάτες 14.291 14.222 13.298 13.154 Μικτά κέρδη / ( ζηµιές) 8.677 1.565 674 1.235 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3.502 4.999 3.156 4.336 
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,  επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 8.711 2.001 1.345 1.612 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.957 44.829 40.729 41.264 Αποσβέσεις 1.303 1.242 1.285 1.223

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 7.408 759 60 389 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.462 10.787 10.363 10.791 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 6.832 4.065 -920 173 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές Υποχρεώσεις 5.167 3.027 5.335 2.832 Μείον φόροι 2.014 803 -91 654 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.873 7.599 4.980 6.840 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 4.818 3.262 -829 -481 

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 23.502 21.413 20.678 20.463 Κατανέµονται σε:
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.693 7.765 7.693 7.765 Μετόχους Εταιρίας 1.653 3.259 - -
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 16.449 14.647 12.358 13.036 Μετόχους Μειοψηφίας 3.165 3 - -
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων (β) 24.142 22.412 20.051 20.801 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,104 0,207 -0,052 -0,031
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 5.313 1.004 0 0 
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) 29.455 23.416 20.051 20.801 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 52.957 44.829 40.729 41.264 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 6.832 4.065 -920 173

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2007 και 01.01.2006 
αντίστοιχα)

23.416 18.956 20.801 21.065
Πλέον/(Μείον) προσαρµογές για:

Πληρωµή µερισµάτων -78 0 -78 Αποσβέσεις 1.303 1.240 1.285 1.223
Ενοποίηση επιχειρήσεων(Αυξηση/ µείωση µετοχικού κεφαλαίου) 1.145 980 0 0 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -92 -84 -92 -84
Πώληση Ιδίων Μετοχών 39 146 39 146 Προβλέψεις 94 525 94 525

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -8.425 -4.920 -329 -1.392
Αποθεµατικό κερδών απο πώληση Ιδίων Μετοχών 40 149 40 149 Εσοδα από συγγενείς επιχειρησεις -8 -214 25 -206

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.184 1.291 1.139 1.262
Υπέρ το Άρτιο -3 0 0 0 888 1.903 1.202 1.501

Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου µετά από φόρους 4.818 3.263 -829 -481 Πλέον / Μείον µεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -7 -13 -7 -13

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2007 και 31.12.2006 
αντίστοιχα)

29.455 23.416 20.051 20.801 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 983 930 574 1.155
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.780 603 -1.474 356
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων 0 -8 0 -8

Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης -11 44 -11 45
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.125 -1.291 -1.081 -1.262
Φόροι εισοδήµατος (καταβληθέντες) -210 -307 -199 -207
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις -51 -23 -51 -23

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.313 1.838 -1.047 1.544

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και αϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.635 -719 -185 -688
Πώληση συµµετοχών 0 5.354 0 5.354
Αγορά/Πώληση Επενδύσεων 149 555 149 555
Αγορά συµµετοχών -499 -1.377 -1.759 -1.305
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & αυλων περιουσιακών στοιχείων 628 4 628 4
Τόκοι & Μερίσµατα εισπραχθέντα 527 313 494 313
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.830 4.130 -673 4.233
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις απο αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.141 214 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.552 -5.315 1.465 -5.274
Πληρωµή µερίσµατος 0 -101 -101
Αγορά /Πώληση Ιδίων Μετοχών 80 293 80 293
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -185 -215 -185 -215

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.588 -5.124 1.360 -5.297
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) -555 844 -360 480
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.275 1.431 1.833 1.353
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.720 2.275 1.473 1.833

Ηράκλειο 28 Μαρτίου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ
Α∆Τ X 351288 Α∆Τ Λ 965923

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΣΟΥΡ∆ΑΛΑΚΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
Α∆Τ X 854418 Α∆Τ  ΑΒ-480854

11565/06/Β/86/20 Συνατσάκης Γεώργιος
Υπουργείο Ανάπτυξης Κριτζάς Κωνσταντίνος,

"∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε."
Συνοπτικά  στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και του οµίλου ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε
την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.domik.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

Κορωναίου 14 Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71 202

28/3/2008
www.domik.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης Λεµονάκης Ιωαννης
ΣΟΛ αεοε
Με σύµφωνη γνώµη Παπουτσάκης Στυλιανός

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι εταιρείες του Οµίλου, µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι :

Μέθοδος πλήρους Ενοποίησης (ολική):
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (άµεση) ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. , Ελλάδα Μητρική 1
∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. , Ελλάδα 99,00% 8
∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. , Ελλάδα 97,50% 6
∆ΙΑ Α.Ε. Ελλάδα 51,00% 3
ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε. (πρωην ∆Ι.ΠΑ.Κ. ΑΕ) Ελλάδα 99,98% 3
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε. Ελλάδα 40,00% 1
Υποθυγατρικές ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε., Ελλάδα 96,53% 1
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 96,53% 1

Λογιστικοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης :
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΕ -Κ/Ξ Ο∆ΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΙΡΙΣ ΑΕ-Ε∆ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 10%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5),Κ/Ξ
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 33,33%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ 70%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 1),Κ/Ξ Ο∆ΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΙΡΙΣ ΑΕ-Ε∆ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
20%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ -ΑΛΤΕ ΑΤΕ ,HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5),Κ/Ξ ΣΤΑΝΤΙ∆ΗΣ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
94%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5),Κ/Ξ (Ε∆ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ-EDRACO ATE)-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 40%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 3),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 6),Κ/Ξ ΤΕ.ΧΡΙΣΤ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ &ΤΕ -Ε∆ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ 25%(Ανέλεγκτες Χρήση 2),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-EΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 35%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 6),Κ/Ξ ΑΚΙΣ ΑΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5),Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 25%(Ανέλεγκτες Χρήσεις
5),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ -ΑΤΕΣΕ ΑΕ 50% (Ανέλεγκτες χρήσεις 3), Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ανέλεγκτες χρήσεις 5),Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ&ΤΕ-
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις5),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 4),Κ/Ξ
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΠΙ & ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 35%(ανέλεγκτες χρήσεις 6),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 50% (ανέλεγκτες χρήσεις 5),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 90%(Ανέλεγκτες Χρήσεις
4),K/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5),Κ/Ξ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5),Κ/Ξ Α.ΛΥ∆ΑΚΗΣ Γ.ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 98% (Ανέλεγκτες χρήσεις 5),,Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ
70%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 1),Κ/Ξ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 4),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ -ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 50%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 5), Κ/Ξ Ε∆ΡΑΣΗ-ΨΑΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ - ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 40% (Ανέλεγκτες χρήσεις 2), Κ/Ξ
ΧΡ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ - ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 50% (Ανέλεγκτες χρήσεις 2), ,Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΑΖΑ ΑΤΕ 50% (Ανέλεγκτες Χρήσεις
3),Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.(ΠΡΩΗΝ ΜΙΝΩΣ ΑΤΕ) -∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 50 % ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ανέλεγκτες Χρήσεις 2), Κ/Ξ ΑΤΕΣΕ ΑΕ -
∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 18,55% (Ανέλεγκτες χρήσεις 2), Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΤΕΜΕΡ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
70%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 1), Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10% (Ανέλεγκτες Χρήσεις 1),Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΤΕΜΕΡ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 70%(Ανέλεγκτες Χρήσεις 1) ΛΥ∆ΑΚΗΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ(Ανέλεγκτες Χρήσεις 7), ΑΙΟΛΙΚΟ
ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.30% Αθήνα,(Ανελεγκτές χρήσεις 2), ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. 30% Αθήνα-(Ανέλεγκτες χρήσεις 2), ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε. 30%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ,(Ανέλεγκτες χρήσεις 2), ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 30% ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ,(Ανέλεγκτες χρήσεις 2) , ΑΙΟΛΙΚΟ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε. 45% ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ανέλεγκτες χρήσεις 4).
Για όλες τις ανωτερώ εταιρείες και κοινοπραξίες η έδρα είναι η Ελλάδα. Απο τις ανωτέρω ενοποιούνται πρώτη φορά οι εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΕ (πρωην
∆Ι.Π.ΑΚ Α.Ε.) ,ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε. Η κοινοπραξία ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.-ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. δεν
συµπεριλαµβάνεται στις συµµετοχές διότι αποπερατώθηκε το έργο και εκκαθαρίστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις. Από την εκκαθάριση προέκυψε :
Ζηµία 4.188,20 € που αναλύεται σε ποσό 1.000€ κεφάλαιο συµµετοχής και ποσό 3.188,20 € από απαιτήσεις .Επίσης η κοινοπραξία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ∆ΟΜΙΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. δεν συµπεριλαµβάνεται στις συµµετοχές διότι αποπερατώθηκε το έργο και εκκαθαρίστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις. Από την
εκκαθάριση προέκυψε : Κέρδος 5.136,43 €
2. Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2006.
3. H ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006. Απο το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2006 προέκυψε ποσό φόρου 44.333,84 ευρώ ,τα
βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή .
4.Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
5.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία ή δικαστικές αποφάσεις που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση των εταιρειών του
οµίλου.
6.Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού: Οµίλου 97 άτοµα (2006: 80 ), Εταιρείας : 94 άτοµα (2006: 78).
7.Την 16η Ιανουαρίου 2007 ο όµιλος συµµετείχε στην ίδρυση της εταιρείας Πανόραµα Μαλλίων Α.Ε. σε ποσοστό 40%. Το υπόλοιπο ποσοστό 60% κατέχει ο Κος
Συνατσάκης Γεώργιος µετά από σχετική άδεια που έλαβε από την Γενική Συνέλευση των µετόχων την 15/1/2007. Σκοπός της εταιρείας είναι η εκµετάλλευση ακινήτων
και συναφή αντικείµενα. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ήταν 60.000 € διαιρούµενο σε 6.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10€.Την 01.03.07
αποφασισθηκε από την Γ.Σ. η αυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας εως 1.000.000€ µε καταβολή µετρητών. Η αυξηση του µετοχικού κεφαλαίου ανήλθε τελικά
σε 810.000€ και πιστοποιήθηκε η καταβολή του από το ∆.Σ. την 3/8/2007. Η εταιρεία κατέβαλε ποσό 324.000 ευρώ διατηρώντας το ποσοστό της 40%. Λόγω της
συµµετοχής στην εταιρεία του κ. Συνατσάκη Γεώργιου και της συµφωνίας µετόχων για διορισµό της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ η ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΕ περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
8. Την 15η Φεβρουαρίου 2007 ο Όµιλος απέκτησε το 99,985% των µετοχών της εταιρείας ∆Ι.ΠΑ.Κ. AE, νυν Αιολικό Βοσκερού Α.Ε. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το τίµηµα εξαγοράς ανήλθε σε ποσό 69.990€ ήτοι 6.999 κοινές ονοµαστικές µετοχές επι 10€ ανα µετοχή η οποία είναι και η ονοµαστική αξία τους. Η αποκτηθείσα
συνεισέφερε στα έσοδα του Οµίλου 0€ και στη ζηµία 14.498,96€ για την περίοδο 15 Φεβρουαρίου 2007 ως 31 ∆εκεµβρίου 2007. Αν η απόκτηση είχε γίνει την 1
Ιανουαρίου 2007, ο Όµιλος θα είχε έσοδα 0€ και ζηµιές πριν τις κατανοµές 14.498,96€. Η µεταβολή στο σύνολο του ενεργητικού , της καθαρής θέσης και τα
αποτελέσµατα είναι µικρότερη του 25% του οµίλου. Με απόφαση της Γ.Σ. της 11.04.07 η εταιρεία άλλαξε την επωνυµία της σε «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ A.E.», µε
ταυτόγχρονη αλλαγή του καταστατικού της σκοπού και νέο αντικείµενο την κατασκευή και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο ανανεώσιµες
πηγές.
9.Στην θυγατρική εαιρεία ∆Ι.Α. Α.Ε την 20.6.2007 αποφασισθηκε από την Γ.Σ. η αυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατα 1.242.000€ µε καταβολή
µετρητών. Πιστοποιήθηκε η καταβολή του από το ∆.Σ. την 28.9.2007. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν µεταβλήθηκε διοτι ασκήθηκε το δικαιωµα
προτίµησης.
10.Στην θυγατρική εταιρεία ∆οµική Ενεργειακή ΑΕ την 17.11.2006 αποφασισθηκε από τη Γ.Σ. η αυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατα 270.000€ µε
καταβολή µετρητών. Πιστοποιήθηκε η καταβολή του από το ∆.Σ. την 15.2.2007. Το ποσοστό της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν µεταβλήθηκε διοτι ασκήθηκε το δικαιωµα
προτίµησης. Την 1.3.2007 αποφασισθηκε από το ∆.Σ. η αυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατα 300.000€ µε καταβολή µετρητών.Τελικά
πραγµατοποιήθηκε µερική αυξηση κατά ποσό 270.000€ και πιστοποιήθηκε η καταβολή του από το ∆.Σ. την 9.7.2007. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕ δεν µεταβλήθηκε διοτι ασκήθηκε το δικαιωµα προτίµησης.
11. Τα κέρδη ανα µετοχή υπολογίστηκαν βασει του µέσου σταθµισµένου αριθµού µετοχών κατα τη διάρκεια της χρήσης.
12. Οι συναλλαγές της εταιρείας και του οµίλου µε συνδεδεµένα µέρη κατα την περίοδο 01/01/2007 έως 31/12/2007 ,όπως ορίζονται απο το ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Οµίλου (σε χιλιάδες ευρώ) Εταιρείας (σε χιλιάδες ευρώ)
α)Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών & λοιπά έσοδα 2.402 3.063
β)Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.607 746
γ)Απαιτήσεις 3.454 4.004
δ)Υποχρεώσεις 223 219
ε)Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 506 391
στ)Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 183 25
ζ)Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 85 60
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Β.  Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη βάση  

 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
1. Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και Ενοποιηµένες) για τις χρήσεις που έληξαν την 31 
∆εκεµβρίου 2007 και 2006 
 
 
2. Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) της 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 
 
 
3. Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Απλές και Ενοποιηµένες) για τις χρήσεις που έληξαν την 31 
∆εκεµβρίου 2007 και 2006 
 
 
4. Καταστάσεις Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Απλές και Ενοποιηµένες) για τις χρήσεις 
που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 
 
 
5. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων (Απλών και Ενοποιηµένων) 
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Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και Ενοποιηµένες) για τις χρήσεις που έληξαν την 31 
∆εκεµβρίου 2007 και 2006. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ποσά σε Ευρώ) Σηµ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Έσοδα 18 13.292.251,01 14.770.900,76 11.936.786,73 11.953.955,39 
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  245.628,57 293.139,39 268.877,69 264.885,21 
Αποτελέσµατα από την επιµέτρηση στην 
εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων 

7 
7.783.282,95 - 102.321,40 - 

Παγιοποιήσεις ιδιοκατασκευών  32.557,58 68.982,63 32.557,58 68.982,63 
Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών  (4.159.351,13) (2.758.202,40) (3.884.766,50) (2.218.803.33) 
Παροχές σε εργαζοµένους 19 (2.632.226,25) (2.016.175,67) (2.497.657,52) (1.934.036,56) 
∆απάνες αποσβέσεων και αποµειώσεων 20 (1.302.787,70) (1.241.854,16) (1.284.906,22) (1.222.505,92) 
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 21 (5.851.487,63) (8.343.220,07) (4.612.586,84) (6.523.288,93) 
Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 
Κέρδη(Ζηµίες) 

 
7.407.867,40 773.570,48 60.626,32 389.188,49

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (Καθαρό) 23 (999.946,07) (1.297.586,89) (955.390,62) (1.268.853,99) 
Κέρδη (Ζηµιές) από πώληση θυγατρικών 
– συγγενών 

 
0,00 4.603.422,85 0,00 1.385.633,52 

Έσοδα(Ζηµίες) από συγγενείς 8 423.999,56 (14.264,26) (25.252,53) (332.596,75) 
Κέρδη(Ζηµίες) πρo φόρων  6.831.920,89 4.065.142,18 (920.016,83) 173.371,27
Φόρος εισοδήµατος 22 (2.014.193,98) (802.620,28) 91.336,31 (654.282,69) 
Καθαρά κέρδη(Ζηµίες) χρήσης  4.817.726,91 3.262.521,90 (828.680,52) (480.911,42)
Μέτοχοι µητρικής  1.653.154,85 3.259.765,79 - - 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  3.164.572,06 2.756,11 - - 
Σύνολο  4.817.726,91 3.262.521,90 (828.680,52) (480.911,42)
Κέρδη(Ζηµίες) ανά µετοχή (βασικά) 24 0,104 0,207 (0,052) (0,031)
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Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) της 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ποσά σε Ευρώ) Σηµ 
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ενσώµατα πάγια 6 26.145.334,93 26.420.244,54 24.705.575,49 25.190.365,70 
Μείον: Αποσβέσεις Ενσώµατων παγίων 6 (7.734.949,92) (6.579.114,84) (7.663.529,25) (6.525.540,78) 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  56.118,87 55.273,73 55.876,16 55.171,02 
Μείον: Αποσβέσεις άυλων στοιχείων  (56.009,33) (54.909,65) (55.875,83) (54.811,02) 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµ/κά στοιχεία  1.044.350,00 1.044.350,00 1.044.350,00 1.044.350,00 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  0,00 14.216,79 0,00 14.216,79 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 0,00 0,00 3.837.908,97 2.259.944,97 
Επενδύσεις σε συγγενείς 8 1.747.851,69 1.523.511,52 1.573.246,29 1.392.616,29 
Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 8 1.847.462,53 1.386.399,83 334.145,27 349.818,78 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 7 12.059.029,34 1.750.000,00 388.029,34 0,00 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού  35.109.188,11 25.559.971,92 24.219.726,44 23.726.131,75
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 10 55.506,51 48.019,30 55.506,51 48.019,30 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 14.290.833,05 14.222.284,62 13.298.476,53 13.154.140,41 
Προκαταβολές 11 1.301.849,34 2.151.484,88 1.200.742,09 1.930.448,75 
Επιµετρώµενα σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 13 482.316,59 572.174,10 482.316,59 572.174,10 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 1.717.573,00 2.274.696,17 1.472.668,09 1.833.237,42 
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού  17.848.078,49 19.268.659,07 16.509.709,81 17.538.019,98
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  52.957.266,60 44.828.630,99 40.729.436,25 41.264.151,73
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μετοχικό κεφάλαιο 14 7.693.419,84 7.764.894,24 7.693.419,84 7.764.894,24 
Υπέρ το άρτιο 14 5.868.087,28 5.870.924,41 5.870.924,41 5.870.924,41 
Ίδιες µετοχές 14 (183.804,11) (406.125,65) (183.804,11) (406.125,65) 
Αποθεµατικά διάφορα 15 6.533.189,70 6.604.500,86 6.511.745,03 6.583.056,19 
Σωρευµένα κέρδη (ζηµιές)  4.231.341,22 2.578.107,69 159.254,18 987.934,70 
Μέτοχοι Μητρικής  24.142.233,93 22.412.301,55  
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  5.313.477,66 1.003.820,74   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  29.455.711,59 23.416.122,29 20.051.539,35 20.800.683,89
Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζόµενους 16.4 141.558,38 168.159,90 140.098,79 166.600,02 
Έντοκα ∆άνεια 16.2 8.136.056,88 8.724.346,18 8.136.056,88 8.724.346,18 
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 16.1 294.901,49 33.631,18 294.901,49 33.631,18 
Επιχορηγήσεις  1.485.757,97 1.577.772,42 1.485.757,97 1.577.772,42 
Προβλέψεις  93.552,73 0,17 93.552,73 0,17 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 16.3 2.309.765,69 283.478,88 212.934,89 288.605,04 
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  12.461.593,14 10.787.388,73 10.363.302,75 10.790.955,01
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις  17 5.778.624,54 7.442.146,85 5.334.801,43 6.691.347,54 
Φόρος Εισοδήµατος  - 7.751,31 - 0,00 
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Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 
16.2 5.166.581,18 3.025.877,87 4.885.036,58 2.831.899,14 

Προβλέψεις  0,00 77,78 0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 
16.1 94.756,14 149.266,15 94.756,14 149.266,15 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  11.039.961,87 10.625.119,96 10.314.594,15 9.672.512,83
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  52.957.266,60 44.828.630,99 40.729.436,25 41.264.151,73

 
 
Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Απλές και Ενοποιηµένες) για τις χρήσεις που έληξαν την 31 
∆εκεµβρίου 2007 και 2006. 
 

Όµιλος Εταιρεία 
(ποσά σε Ευρώ) 

1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων 6.831.920,89 4.065.142,18 (920.016,83) 173.371,27
Πλέον/(Μείον) προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 1.302.787,70 1.240.184,85 1.284.906,22 1.222.505,92 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (92.014,45) (83.991,12) (92.014,45) (83.991,12) 
Προβλέψεις 93.552,56 525.213,95 93.552,56 525.136,17 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (8.425.234,40) (4.920.675,60) (328.631,46) (1.392.516,87) 

Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις (8.358,17) (214.095,88) 25.252,53 (206.055,01) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.183.777,04 1.290.974,65 1.139.221,59 1.262.249,25 

 886.431,17 1.902.753,03 1.202.270,16 1.500.699,61
Πλέον / Μείον µεταβολές λογαριασµών που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (7.487,21) (12.744,44) (7.487,21) (12.744,44) 
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 983.207,36 930.070,20 573.490,79 1.155.731,79 
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) (1.780.038,44) 603.354,74 (1.474.106,71) 355.750,78 
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων - (8.054,19)  (8.054,19) 
Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο 
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (10.783,37) 44.041,35 (11.181,49) 44.913,03 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα (1.125.375,36) (1.290.974,65) (1.080.819,91) (1.262.249,25) 
Φόροι εισοδήµατος (καταβληθέντες) (209.773,20) (307.437,30) (198.920,01) (206.747,45) 
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (51.472,69) (23.211,94) (50.610,58) (23.211,94) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.315.291,74) 1.837.796,80 (1.047.364,96) 1.544.087,94
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (2.634.753,97) (718.573,64) (184.694,92) (687.796,90) 
Πώληση συµµετοχών  5.354.086,00  5.354.086,00 
Πώληση επενδύσεων 149.423,88 554.727,33 149.423,88 554.727,33 
Αγορές συµµετοχών (499.455,00) (1.377.320,67) (1.758.594,00) (1.305.572,00) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων 627.737,92 3.799,79 627.737,92 3.799,79 
Τόκοι & Μερίσµατα εισπραχθέντα 527.321,41 313.307,94 493.710,71 313.307,94 
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Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (1.829.725,76) 4.130.026,75 (672.416,41) 4.232.552,16
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.141.116,42 214.000,00 - 0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.552.414,01 (5.315.431,16) 1.464.848,14 (5.273.828,07) 
Πληρωµή µερίσµατος - (100.586,16) - (100.586,16) 
Αγορά /Πώληση ιδίων µετοχών 79.535,98 293.410,61 79.535,98 293.410,61 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) 

 
(185.172,08) (215.441,26) (185.172,08) (215.441,26) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.587.894,33 (5.124.047,97) 1.359.212,04 (5.296.444,88)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµιακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης 
(α)+(β)+(γ) (557.123,17) 843.775,58 (360.569,33) 480.195,22
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσης 2.274.696,17 1.430.920,59 1.833.237,42 1.353.042,20 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσης 1.717.573,00 2.274.696,17 1.472.668,09 1.833.237,42
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Καταστάσεις Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Απλές και Ενοποιηµένες) 
 

ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  
Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

(ποσά σε Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποθεµατικά Κέρδη εις 
νέον 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 01/01/2006 7.764.894,24 5.870.924,41 (552.009,77) 6.433.965,30 (581.569,69) 20.169,10 18.956.373,59 
Πληρωµή µερισµάτων     (78.643,74)  (78.643,74) 

Τακτικό αποθεµατικό    21.444,67 (21.444,67)  0,00 

Ενοποίηση επιχ/σεων (αύξηση/ µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου      980.895,53 980.895,53 

Πώληση ιδίων µετοχών   145.884,12 149.090,89   294.975,01 

Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης 1/1-31/12/2006      3.259.765,79 2.756,11 3.262.521,90 

Υπόλοιπο 31/12/2006 7.764.894,24 5.870.924,41 (406.125,65) 6.604.500,86 2.578.107,69 1.003.820,74 23.416.122,29 

Υπέρ το Άρτιο  (2.837,13)    (72,45) (2.909,58) 

Ενοποίηση επιχ/σεων (αύξηση/ µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου     78,68 1.145.157,31 1.145.235,99 

Ακύρωση Ιδίων µετοχών (71.474,40)  183.428,40 (111.954,00)   0,00 

Πώληση Ιδίων Μετοχών   38.893,14 40.642,84   79.535,98 

Καθαρό Αποτέλεσµα χρήσης 1/1-31/12/07     1.653.154,85 3.164.572,06 4.817.726,91 

Υπόλοιπο στις 31/12/2007 7.693.419,84 5.868.087,28 (183.804,11) 6.533.189,70 4.231.341,22 5.313.477,66 29.455.711,59 
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ΕΕττααιιρριικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

(ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

 
Υπόλοιπο την 01/01/2006 7.764.894,24 5.870.924,41 (552.009,77) 6.433.965,30 1.547.489,86 21.065.264,04 
Πληρωµή µερισµάτων      (78.643,74) (78.643,74) 
Αποθεµατικό κερδών ιδίων µετοχών   145.884,12 149.090,89  294.975,01 
Καθαρό αποτέλεσµα 01/01 - 31/12/06     (480.911,42) (480.911,42) 
       
Υπόλοιπα 31/12/2006 7.764.894,24 5.870.924,41 (406.125,65) 6.583.056,19 987.934,70 20.800.683,89 
Πώληση Ιδίων µετοχών   38.893,14 40.642,84  79.535,98 
Ακύρωση Ιδίων µετοχών (71.474,40)  183.428,40 (111.954,00)  0,00 
Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης 1/1-31/12/07     (828.680,52) (828.680,52) 
Υπόλοιπο στις 31/12/2007 7.693.419,84 5.870.924,41 (183.804,11) 6.511.745,03 159.254,18 20.051.539,35 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των παραπάνω Οικονοµικών Καταστάσεων 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων (Απλών και Ενοποιηµένων) 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2007. 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία «∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυµος Τεχνική, Εµπορική Ξενοδοχειακή, Βιοµηχανική 

Εταιρεία», είναι ανώνυµη εταιρεία, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην κατηγορία 

Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης µε το διακριτικό τίτλο «∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», η οποία 

στο εξής θα καλείται ως «Εταιρεία», ιδρύθηκε στις 24 Μαρτίου 1985, έχει την έδρα της στην 

Ελλάδα στο ∆ήµο Ηρακλείου Κρήτης επί της οδού Κορωναίου 14, Τ.Κ.71202. Το site αυτής 

είναι www.domik.gr και το τηλέφωνο της είναι 2810 288287 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνουν την εταιρεία, τις 

θυγατρικές, τις Κοινοπραξίες και τις συγγενείς επιχειρήσεις.  

 Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο την 28η Μαρτίου 2008, και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων η οποία µε βάσει το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας έχει 

δικαίωµα να τις τροποποιεί. . 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν: 

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Συνατσάκης Γεώργιος   Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Λεµονάκης Ιωάννης   Εκτελεστικό Μέλος  

Κριτζάς Κωνσταντίνος  Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Παπουτσάκης Στυλιανός  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Φούρναρης Γεώργιος   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εποπτεύουσα Αρχή 
Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ / ∆/ση Α.Ε. & Πίστεως) 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11565/06/Β/86/20 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 094121006 ∆.Ο.Υ. Β ’ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ελεγκτές 
Σ.Ο.Λ. α.ε.  

Παναγιώτης Κ. Παπακωνσταντίνου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16651   
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Αντικείµενο Εργασιών 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο όπου κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 

6ης τάξης για όλες τις κατηγορίες έργων λιµενικά, οικοδοµικά, οδοποιία, υδραυλικά, 

βιοµηχανικά και ηλεκτροµηχανολογικά. 

∆ραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

κατέχοντας αιολικό πάρκο στην περιοχή Βοσκερό στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται επιπλέον στον κατασκευαστικό κλάδο µε την θυγατρική εταιρεία 

«∆οµική Βιοµηχανική Α.Ε.» η οποία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης και µε 

κατασκευαστικές κοινοπραξίες. 

Στον κλάδο της ενέργειας µε τις θυγατρικές εταιρείες «∆οµική Ενεργειακή Α.Ε.» και «Αιολικό 

Βοσκερού» (πρώην ∆Ι.Π.ΑΚ. Α.Ε.) , τις υποθυγατρικές «Αιολικό Βιάννου ΑΕ», «Ηλιακό Πάρκο 

Ζακάθου Α.Ε.» και τις συγγενείς «Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.» , «Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.» 

«Αιολική Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε.» και «Αιολικά Πάρκα ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε.».  

Στον τοµέα της κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων µε τις θυγατρικές εταιρείες «∆ιαχείριση 

Ακινήτων Α.Ε.» (∆Ι.Α. Α.Ε.) και «Πανόραµα Μαλλιών Α.Ε.». 

Κατά την 31.12.2007 η εταιρεία απασχολούσε 94 (2006: 78) άτοµα προσωπικό ενώ ο όµιλος 

97 (2006: 80). 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο όµιλος 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») 

έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 

από ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται κατωτέρω. 

 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη σηµείωση 4. 
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2.2. Επίδραση νεοκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών:  
 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών 

(IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει 

υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν µετά την 1η Ιανουαρίου 2007.  

Η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των 

νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, παρατίθεται 

παρακάτω:  

 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009.  

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την 

διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, 

στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής 

αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του 

προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009.  

Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση 

αναγνώριση στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή 

ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κατασκευαστική 

περίοδος. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας/Οµίλου δεν θα επηρεασθούν. 

 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση κάποιων 

ιδιαίτερων χρηµατοοικονοµικών µέσων που πληρούν τον ορισµό της υποχρέωσης αλλά 

αντιπροσωπεύουν υπολειµµατικό δικαίωµα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

και συνεπώς εντάσσονται στην καθαρή θέση, µε ταυτόχρονη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1, 

ώστε να συµπεριληφθούν στο κείµενό του κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

προκύπτουν από την ανωτέρω τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ισχύ για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρεία. 
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Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για 

επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009.  

Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και 

στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα 

έχει επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο Όµιλος δεν προτίθεται να 

προβεί σε ενωρίτερη εφαρµογή του προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες 

ενδεχοµένως προβεί, πριν την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος του.  

 

∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01/01/2009.  

Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές 

που επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η 

δυνατότητα επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, 

βάσει των εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να 

κατανεµηθούν οι πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει 

ουσιώδη επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π.2—Συναλλαγές Εταιρείας και Ιδίων Μετοχών», µε ισχύ, για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/03/2007. 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, παροχής δικαιωµάτων σε 

συµµετοχικούς τίτλους από µία επιχείρηση στους εργαζοµένους της, για τα οποία 

(δικαιώµατα), η επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους συµµετοχικούς 

τίτλους από τρίτο µέρος προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής 

δικαιωµάτων σε συµµετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους 

µετόχους της, τους οποίους (συµµετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι µέτοχοι και παροχές σε 

συµµετοχικούς τίτλους που εµπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρίες του οµίλου. Η 

διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία/Όµιλο. 

 

∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», 

µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008.  

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, εκ µέρους του 

παραχωρησιούχου, συµφωνιών παραχώρησης, από τον δηµόσιο προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η 

διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία/Όµιλο. 

 

∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008.  
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Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που 

µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, 

παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η 

οποία (ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα 

εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε την λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η 

διερµηνεία αυτή, δεν έχει σηµαντική επίπτωση στην Εταιρεία/Όµιλο. 

 

∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π.19--Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων 

παροχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», 

µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008.  

Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή µειώσεων σε 

µελλοντικές εισφορές, πως µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει την 

δυνατότητα µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µία ελάχιστη απαίτηση 

χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει υποχρέωση, σε προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία/Όµιλο.  

2.3 Ενοποίηση 
Θυγατρικές επιχειρήσεις 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την εταιρεία (οι 

Θυγατρικές της) την 31 ∆εκεµβρίου 2007. 

 

Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές 

και λειτουργικές αποφάσεις µιας οικονοµικής µονάδας µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από 

τις δραστηριότητες της. 

Κατά την εξαγορά µιας επιχείρησης αποτιµώνται, στην εύλογη αξία τους, τα στοιχεία του 

ενεργητικού, οι υποχρεώσεις καθώς και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της κατά την ηµεροµηνία 

εξαγοράς. 

Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόµενου 

καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – υποχρεώσεις – ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται 

ως υπεραξία τη χρήση στην οποία έγινε η εξαγορά. 

Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η 

διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά. 

Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. 

Σε επόµενες χρήσεις, τα αποτελέσµατα µερίζονται στη µειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των 

δικαιωµάτων µειοψηφίας . 

Τα αποτελέσµατα των εξαγοραζόµενων ή πωλούµενων θυγατρικών εντός της χρήσεως, 

περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως από ή έως την 

ηµεροµηνία εξαγοράς ή πώλησης, αντίστοιχα. 
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Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του οµίλου. 

Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα, 

απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία ο όµιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί 

ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται µέσω 

της συµµετοχής στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονοµικής 

µονάδας. 

Τα αποτελέσµατα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µιας συγγενούς, 

ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως, εκτός από 

την περίπτωση που κατατάσσεται ως διαθέσιµη προς πώληση. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισµό στο κόστος, προσαρµοζόµενο στις 

µεταγενέστερες µεταβολές του µεριδίου του οµίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς 

και λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας µεµονωµένων επενδύσεων. Ζηµίες 

συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωµάτων του οµίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται. 

Το κόστος της απόκτησης µιας συγγενούς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία της 

αναλογίας του αποκτώµενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – υποχρεώσεις – ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση στην οποία έγινε η απόκτηση, 

περιλαµβανόµενο στο λογαριασµό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

Στην περίπτωση που το κόστος απόκτησης είναι µικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή 

η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η απόκτηση. 

Στις περιπτώσεις που ο όµιλος διενεργεί συναλλαγές µε µια συγγενή επιχείρηση, τα σχετικά 

κέρδη και οι ζηµίες απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στη συγκεκριµένη 

συγγενή. Τυχόν ζηµίες σε συναλλαγές που παρέχουν αποδείξεις αποµείωσης της αξίας του 

µεταβιβαζόµενου στοιχείου του ενεργητικού δεν απαλείφονται. 

 

2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Το ∆ΛΠ 14 «Πληροφορίες κατά τοµέα», θέτει κριτήρια για τον προσδιορισµό των 

διακεκριµένων τοµέων δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Οι τοµείς ορίζονται µε βάση τη 

διάρθρωση των εταιριών του Οµίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονοµικών 

αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονοµικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται 

από την Εταιρία και από καθεµία από τις θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση. Οι τοµείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά προσδιορίζονται µε βάση τα 

ποσοτικά κριτήρια που θέτει το Πρότυπο. 
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Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ο Όµιλος 

δραστηριοποιείται σε τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς, κατασκευαστικός τοµέας, ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας και επενδύσεων σε ακίνητα. Με βάση αυτή τη δοµή παρουσιάζονται οι 

οικονοµικές πληροφορίες ανά τοµέα δραστηριότητας στη σηµείωση 5.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα 

και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες 

περιοχές. Για το 2007 και 2006 το σύνολο του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών προέρχεται 

από δραστηριότητα που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται µια γεωγραφική 

περιοχή. 

2.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 

Ο Όµιλος τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα 

µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε την 

ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου 

νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από συναλλαγµατικές 

διαφορές περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

2.6 Ενσώµατα Πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και 

τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες 

για την απόκτηση των στοιχείων. Ως κόστος κτήσεως των ακινήτων και του µηχανολογικού 

εξοπλισµού λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 01-01-2004, η οποία και προσδιορίσθηκε 

από ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι εύλογες αξίες των ενσωµάτων παγίων ανήλθαν σε € 

3.830.399,81 έναντι € 1.852.537,79 µε τα ΕΛΠ. 

 

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία 

των ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

 

Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις Ενσώµατων Περιουσιακών Στοιχείων λογίζονται µε τη µέθοδο 

της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των 
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Στοιχείων η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιµώµενα έτη µέσης ωφέλιµης ζωής 

ανά κατηγορία παγίων είναι τα ακόλουθα: 

 

Κατηγορία παγίου Ωφέλιµη ζωή 

Κτίρια  20 – 35 Έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 4 - 20 Έτη 

Αυτοκίνητα – Οχήµατα 6 - 15 Έτη 

Μηχανογραφικός εξοπλισµός 3 – 4 Έτη 

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός 3 – 13 Έτη 

 
2.7 Κόστος δανεισµού 
Τα κόστη αναδοχής, τα νοµικά και τα λοιπά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται, σχετικά µε 

την έκδοση δανείων, αναµορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα 

Αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης του δανείου. Τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την 

πραγµατοποίησή τους. 

2.8 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Λογισµικό 
 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

2.9 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται, αλλά 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που 

υπόκεινται σε απόσβεση υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

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

απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία 

χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία 

µειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιµης. 

Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία 

αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη 

αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της 
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ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη 

αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε 

προηγούµενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό 

στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το 

αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 

µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

 

2.10 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για µακροχρόνιες αποδόσεις ενοικίων ή για ανατίµηση 

κεφαλαίου ή και τα δύο και όχι για α) χρήση τους στην παραγωγή για παροχή αγαθών ή 

υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς, ή β) για πώληση στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής 

λειτουργίας, κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητη γη και κτίρια.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των 

σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται σε εύλογη αξία . Η 

εύλογη αξία προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους εκτιµητές µε βάση τις οδηγίες που 

εκδίδονται από την Επιτροπή ∆ιεθνών Εκτιµητικών Προτύπων (International Valuation 

Standards Committee) . 

 

Όλα τα άλλα έξοδα επιδιορθώσεων και συντήρησης καταχωρούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων την χρήση που πραγµατοποιούνται. Μεταβολές στις εύλογες αξίες 

καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο τέλος κάθε χρήσης. 

Αν η χρήση κάποιου ακινήτου το οποίο έχει ταξινοµηθεί στις Επενδύσεις σε Ακίνητα 

µεταβληθεί σε ιδιόχρηση, τότε το ακίνητο ταξινοµείται στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία και η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης θεωρείται το 

τεκµαρτό κόστος του ακινήτου για λογιστικούς σκοπούς.  

Ακίνητα τα οποία κατασκευάζονται ή αξιοποιούνται για µελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε 

ακίνητα, ταξινοµούνται στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία µέχρι το εκάστοτε ακίνητο 

ολοκληρωθεί ή αρχίσει να χρησιµοποιείται. Κατά την ηµεροµηνία αυτή το ακίνητο 

επαναταξινοµείται στις επενδύσεις σε ακίνητα και οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της εύλογης 

αξίας του ακινήτου και της προηγούµενης λογιστικής του αξίας αναγνωρίζεται στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

Αν η χρήση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου µεταβληθεί και το ακίνητο χαρακτηριστεί ως 

επενδυτικό ακίνητο, οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής και της 
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εύλογης του αξίας κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια 

ως επανεκτίµηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση που ένα 

κέρδος από αποτίµηση σε εύλογη αξία αντιστρέφει προγενέστερες ζηµίες αποµείωσης, τότε το 

κέρδος αυτό αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

2.11 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

 

Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

 

α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 

µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα.  

 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης), είναι αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό 

την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαχειρίζονται µε σκοπό την κερδοσκοπία. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται 

στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 

β) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

Περιλαµβάνει συµµετοχικούς τίτλους. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές 

καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή 

χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές 

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 

αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

 

γ) Αναγνώριση, διαγραφή, προσδιορισµός, εύλογων αξιών 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται 

κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να 
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αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, πλέον 

των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται όταν το δικαίωµα 

στις ταµειακές ροές λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 

στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

την περίοδο που προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα 

σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη 

διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών 

αποτίµησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 

διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό 

αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τυχόν ζηµίες 

αποµείωσης. 

 

δ) Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχειών 

 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που 

να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν 

υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση 

της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσης. Αν στοιχειοθετείτε αποµείωση, η 

σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης 

αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

 

2.12 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο FIFO. Κόστος δανεισµού δεν 

περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 
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2.13 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει 

µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη 

ότι η εταιρεία/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 των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό 

της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

2.14 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και 

χαµηλού ρίσκου. 

2.15 Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. 

 Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την 

έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων του 

οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από 

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

εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

2.16 ∆ανεισµός  
 
 
Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία προσαρµόζεται 

µε τα κόστη που αφορούν άµεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή 

οι ζηµίες από τα στοιχεία αυτά, αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή έξοδο, µέσω 

της διαδικασίας της απόσβεσης µε το αποτελεσµατικό επιτόκιο. 

2.17 Φόρος Εισοδήµατος-Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 
 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές 

διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, εκτός 

του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, 
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ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια 

Κεφάλαια.  

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων 

των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος 

εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Οµίλου, όπως 

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

βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ 

φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για 

σκοπούς σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και υπολογίζονται µε χρήση των 

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

στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις.  

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και 

µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που 

θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων γίνεται αν και 

µόνο αν: 

o Υπάρχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα συµψηφισµού των τρεχουσών φορολογικών 

απαιτήσεων έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και  

o Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή 

είτε: 

 στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε  

 σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να 

συµψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις 

απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε µελλοντική 
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περίοδο στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων 

αναµένονται να τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν.  

2.18 Παροχές σε εργαζόµενους 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

 

(β) Προβλέψεις για Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών :  

 

Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο 

από την υπηρεσία, εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

19 – «Παροχές Εργαζοµένων». Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των 

µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένες κατά την 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και 

αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαµβάνεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν 

δεδουλευµένες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το 

κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Το µη κατοχυρωµένο 

κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της µέσης υπολειπόµενης χρήσεως 

υπηρεσίας του προσωπικού που αναµένεται να λάβει παροχές. Για την προεξόφληση 

χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 ο Όµιλος καταβάλλει αποζηµιώσεις στους 

αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους του, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων 

εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης 

(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το ύψος 

της αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα 

καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

 

2.19 Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) 

ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων 

που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής 

µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι 

σηµαντική, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, µε την χρήση ενός προ 

φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία 
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του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται 

προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης, που οφείλεται στο πέρασµα του 

χρόνου, αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ηµεροµηνία Ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων, που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις 

αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 

δηµιουργήθηκαν. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται. 

2.20 Αναγνώριση Εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 

εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

 

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών. 

 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 

σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

 

(γ) Συµβάσεις κατασκευής έργων 

 

Τα συµβατικά κόστη καταχωρούνται όταν γίνονται. 

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

συµβατικό κόστος καταχωρείται µόνο κατά την έκταση του κόστους που αναλήφθηκε και 

είναι πιθανό ότι θα ανακτηθεί. 

Όταν το αποτέλεσµα µίας σύµβασης κατασκευής έργου µπoρεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα και 

είναι πιθανό ότι η σύµβαση θα είναι κερδοφόρα, το συµβατικό έσοδο καταχωρείται στη 

διάρκεια της περιόδου της σύµβασης. Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό συµβατικό κόστος θα 

ξεπεράσει το συνολικό συµβατικό έσοδο, η αναµενόµενη ζηµία καταχωρείται αµέσως στα 

έξοδα. 

Η εταιρεία/Όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. χρησιµοποιεί τη µέθοδο της τµηµατικής 

αποπεράτωσης για να προσδιορίσει το κατάλληλο σε κάθε χρονική περίοδο ποσό. Το στάδιο 

ολοκλήρωσης της σύµβασης αποτιµάται µε βάση το γενόµενο κόστος µέχρι την ηµεροµηνία 
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ισολογισµού, ως ποσοστό του συνολικού εκτιµώµενου κόστους για κάθε σύµβαση. Κόστη που 

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

περιλαµβάνονται στο συµβατικό κόστος, για τον προσδιορισµό του σταδίου ολοκλήρωσης. 

Τέτοια κόστη παρουσιάζονται ως αποθέµατα, προκαταβολές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, της 

παρουσίασης εξαρτώµενης από τη φύση τους. 

Η εταιρεία/Όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ παρουσιάζει ως περιουσιακό στοιχείο το µικτό ποσό 

που οφείλεται από τους πελάτες για συµβατικό έργο για όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη για τις 

οποίες το κόστος πλέον του καταχωρηθέντος κέρδους (µείον τις καταχωρηθείσες ζηµίες) 

υπερβαίνει τις τµηµατικές τιµολογήσεις. Οι τµηµατικές τιµολογήσεις που δεν έχουν εξοφληθεί 

από τους πελάτες, περιλαµβάνονται στους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 

Η εταιρεία/Όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ παρουσιάζει ως υποχρέωση το µικτό ποσό που 

οφείλεται στους πελάτες για συµβατικό έργο, για όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη για τις οποίες 

οι τµηµατικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν το κόστος πλέον του καταχωρηθέντος κέρδους 

(µείον τις καταχωρηθείσες ζηµίες). 

 

(δ) Έσοδα από τόκους 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου. 

 

(ε) Έσοδα από δικαιώµατα. 

 

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

σχετικών συµβάσεων. 

 

(στ) Μερίσµατα 

 

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

όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί. 

2.21 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου η εταιρεία/Όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. έχει ουσιαστικά 

όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, 

µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της 

παρούσης αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και 

στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να  

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα 

πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες 
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µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα 

σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού.  

Αν από τη συµφωνία µίσθωσης προκύπτει ότι ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα 

οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, 

τότε η µίσθωση ταξινοµείται ως λειτουργική µίσθωση. Οι πληρωµές µισθωµάτων για 

λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση 

κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική , είναι η ουσία 

της συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύµβασης. Ενδεικτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

µίσθωση θεωρείται ως χρηµατοδοτική ,είναι οι κατωτέρω: 

• Η µίσθωση µεταφέρει την ιδιοκτησία των µισθωµένων παγίων στο µισθωτή, στο 

τέλος της µισθωτικής περιόδου. 

• Η σύµβαση περιέχει το δικαίωµα αγοράς του εξοπλισµού ,από το µισθωτή στη λήξη 

της µίσθωσης µε ευνοϊκούς για αυτόν όρους. 

• Η διάρκεια της µίσθωσης είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το 75% της οικονοµικής ζωής του 

µισθωµένου παγίου και 

• Η παρούσα αξία των ελαχίστων πληρωµών µίσθωσης είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το 

90% της πραγµατικής αξίας του µισθωµένου παγίου. 

 

2.22 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της επιχείρησης καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 

 

2.23 Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό αρχικά ως έσοδα εποµένων 

χρήσεων όταν η είσπραξη της επιχορήγησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη και ο Όµιλος θα 

εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα του 

Οµίλου αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση στις χρήσεις 

που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα έξοδα. Επιχορηγήσεις που αφορούν το κόστος απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε 

συστηµατική βάση σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου. 

 

2.24 Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά και τα αποµειωµένα κέρδη, ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 

κέρδη µετά από φόρους, µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
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2.25 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο 

χαµηλότερο από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εµφανίζονται στην καθαρή 

παρούσα αξία τους. Οι διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηµατοοικονοµικά 

έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 

2.26 Συνδεδεµένα Μέρη 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν βασικά τους κύριους µετόχους 

και τη ∆ιοίκηση µίας επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιριών, εταιρίες µε κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή ∆ιοίκηση µε την επιχείρηση και τις ενοποιούµενες θυγατρικές ή 

θυγατρικές αυτών των εταιριών. 

 

2.27 ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει 

εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική 

της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαµβάνει στο 

σύνολό τους µε εξαίρεση τα δικαιώµατα µειοψηφίας , ώστε η σχέση τους µε τα ξένα 

κεφάλαια, να διαµορφώνεται περίπου στο 1.  

Με βάση τα στοιχεία των ισολογισµών, η σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια για τις χρήσεις 2007 

και 2006, διαµορφώθηκε αντίστοιχα σε 0,89 και 0,85 για τον όµιλο και σε 0,95 και 0,88 για 

την µητρική εταιρεία. 

 

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται 

περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

 

Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή 

τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό 

κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα 

οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο. 

 

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ 

του µετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική 

συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την 

λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 
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Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του 

µετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η Εταιρία 

µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον. 

 

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του 

τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης 

διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις 

νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 

φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του 

καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την 

γενική συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον 

ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό 

αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που 

παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% 

του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να 

αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 

 

H Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την 

νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηµατοπιστωτικού Κινδύνου 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Τα 

εκτελούµενα έργα αφορούν τον ∆ηµόσιο τοµέα και συνεπώς ο Πιστωτικός Κίνδυνος κρίνεται 

µηδενικός. 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας 
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επαρκών πιστωτικών ορίων. 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµπεριλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 

διαθεσίµων και ισοδύναµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας µέσω 

εγκεκριµένων ορίων χρηµατοδότησης. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί και αναπροσαρµόζει καθηµερινά το ταµειακό 

πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές. 

 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις του Οµίλου κατά λήξη µε βάση την 

υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ποσά του πίνακα 

αναφέρονται στην ονοµαστική αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων και ως εκ τούτου δεν 

συµφωνούν µε τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισµό. 

 
Όµιλος  
31 ∆εκεµβρίου 2007 

< 1 έτος 
από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
µέχρι 5 έτη 

> 5 έτη 

∆άνεια 5.701.392,83 1.825.149,94 5.944.941,78 1.198.671,63
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 114.559,33 100.244,46 225.385,27
Υποχρεώσεις 5.778.624,54
Σύνολο 11.594.576,70 1.925.394,40 6.170.327,05 1.198.671,63

 
Όµιλος  
31 ∆εκεµβρίου 2006 

< 1 έτος 
από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
µέχρι 5 έτη 

> 5 έτη 

∆άνεια 6.506.661,23 1.951.512,92 5.354.524,25 2.370.618,93
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 200.391,83 114.559,33 280.174,69 45.455,04
Υποχρεώσεις 7.442.146,85
Σύνολο 14.149.199,91 2.066.072,25 5.634.698,94 2.416.073,97

 
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά λήξη µε βάση την 

υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ποσά του πίνακα 

αναφέρονται στην ονοµαστική αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων και ως εκ τούτου δεν 

συµφωνούν µε τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισµό. 

 
Εταιρεία 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

< 1 έτος 
από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
µέχρι 5 έτη 

> 5 έτη 

∆άνεια 5.443.910,79 1.824.726,26 5.945.494,31 1.199.188,19
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 114.559,33 100.244,46 225.385,27
Υποχρεώσεις 5.334.801,43
Σύνολο 10.893.271,55 1.924.970,72 6.170.879,58 1.199.188,19

 
Εταιρεία 
31 ∆εκεµβρίου 2006 

< 1 έτος 
από 1 έτος 
µέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
µέχρι 5 έτη 

> 5 έτη 

∆άνεια 6.225.137,65 1.951.020,15 5.353.777,38 2.369.209,47
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 200.391,83 114.559,33 280.174,69 45.455,04
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Υποχρεώσεις 6.691.347,54
Σύνολο 13.116.877,02 2.065.579,48 5.633.952,07 2.414.664,51

 
 

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων 

 

Η εταιρεία/Όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 

και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταµιακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από τη 

µεταβολή των επιτοκίων. 

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. 

∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία/Όµιλο ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ σε κίνδυνο 

ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία/Όµιλο ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΕ σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο 

σχεδόν των δανείων της σε µεταβλητό επιτόκιο. 

 
Ο Όµιλος αναλύει την έκθεση του στην µεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση 

λαµβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηµατοδότησης µε διαφορετικούς όρους και 

τρόπους καθώς και την ανανέωση υφιστάµενων χορηγήσεων. Με βάση αυτές τις δυνατότητες 

ο Όµιλος υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσµατα µιας µεταβολής των επιτοκίων για τις 

σηµαντικές χορηγήσεις µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης διάρκειας. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου θα είχαν 

διαµορφωθεί κατά € 44.578,24 (€ 35.634,23 το 2006) χαµηλότερα / υψηλότερα ενώ για την 

Εταιρεία θα είχαν διαµορφωθεί κατά € 43.729,95 (€ 34.788,78 το 2006) χαµηλότερα / 

υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 0,50 ποσοστιαία µονάδα υψηλότερα / 

χαµηλότερα, µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως 

λόγω του υψηλότερου / χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για τραπεζικό δανεισµό 

µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 

(δ) Κίνδυνος Τιµών 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους τιµών µετοχών που προέρχονται από επενδύσεις σε µετοχές 

εισηγµένων εταιρειών στο ΧΑ και χαρακτηρίζονται για τον σκοπό σύνταξης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων ως επιµετρώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Για την διαχείριση των 

κινδύνων τιµών που προέρχονται από επενδύσεις σε µετοχές ο Όµιλος δηµιουργεί διασπορά 

στο χαρτοφυλάκιο του. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου είναι σύµφωνη µε τις αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που αφορούν την επένδυση διαθεσίµων σε µετοχές. 

Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου περιλαµβάνονται στον Γενικό ∆είκτη του ΧΑ. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει την επίδραση που µια αύξηση / µείωση του Γενικού ∆είκτη του ΧΑ θα 

είχε στα Αποτελέσµατα Χρήσης και στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου για τη χρήση. Η ανάλυση 

βασίζεται στην παραδοχή αύξησης / µείωσης του Γενικού ∆είκτη του ΧΑ κατά 18%, µε όλες 
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τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές και οι κατεχόµενες από τον Όµιλο µετοχές να 

ακολουθούν αυτήν ακριβώς την µεταβολή. 

Επίδραση στα Αποτελέσµατα Χρήσης και Ίδια Κεφάλαια 
 2007 2006 

Γ.∆.Χ.Α. 44.577,66 42.216,37 

 
Τα Αποτελέσµατα Χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια θα είχαν αυξηθεί / µειωθεί κατά € 44.577,66 

(€42.216,37 το 2006) ως αποτέλεσµα των κερδών / ζηµιών που θα προέκυπταν από την 

αποτίµηση των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
 
Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων 

και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, 

καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής 

κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά 

µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες 

αποκλίσεις δύνανται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η εταιρεία/ Όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε 

την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. εν υπάρχουν κατά την παρούσα χρονική στιγµή 

εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 

επόµενους 12 µήνες.  

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

δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα 

 
5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Ο όµιλος αναλύει τις δραστηριότητες του σε τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς (Τοµέας 

κατασκευών, τοµέας ενέργειας και τοµέας επενδύσεων σε ακίνητα). Με δεδοµένο ότι ο όµιλος 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Ελλάδα οι δραστηριότητες του οµίλου θεωρούνται ως 

ένας γεωγραφικός τοµέας . 

Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2007 

και 2006 για τον Όµιλο έχουν ως εξής: 
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  31/12/2007 

  

Σύνολο 
κλάδων 

Κλάδος 
ενέργειας 

Κλάδος 
Επενδύσεων σε 

Ακίνητα 

Κατασκευαστικός 
κλάδος 

Eνδοεταιρικά

Έσοδα 13.292.251,01 1.506.705,84 0,00 12.768.750,75 (983.205,58) 
Άλλα έσοδα 
εκµεταλλεύσεως 245.628,57 60.744,02 0,00 208.995,78 (24.111,23) 
Μεταβολές εύλογης 
αξίας επενδύσεων σε 
ακίνητα 7.783.282,95 0,00 7.783.282,95 0,00 0,00 
Αναλώσεις πρώτων 
υλών και υλικών (4.159.351,13) (3.406,31) 0,00 (4.155.944,82) 0,00 
Παγιοποιήσεις 
ιδιοκατασκευών 32.557,58 0,00 0,00 32.557,58 0,00 
Παροχές σε 
εργαζοµένους (2.632.226,25) (16.079,02) 0,00 (2.616.147,23) 0,00 
∆απάνες αποσβέσεων 
αποµειώσεων (1.302.787,70) (349.000,18) 0,00 (953.787,52) 0,00 
Άλλα έξοδα 
εκµεταλλεύσεως (5.851.487,63) (530.469,71) (285.899,73) (6.042.435,00) 1.007.316,81 
Αποτελέσµατα 
εκµετ/σεως Κέρδη 
(ζηµίες) 7.407.867,40 668.494,64 7.497.383,22 (758.010,46) 0,00
Χρηµατοοικονοµικό 
κόστος (Καθαρό) (999.946,07) (312.973,15) (13,26) (686.959,66) 0,00 
Έσοδα (ζηµίες) από 
συγγενείς 423.999,56 (53.573,82) 0,00 477.573,38 0,00 
Κέρδη (ζηµίες) προ 
φόρων 6.831.920,89 301.947,67 7.497.369,96 (967.396,74) 0,00

Φόρος εισοδήµατος (2.014.193,98) (96.013,92) (2.156.366,16) 238.186,10   
Καθαρά κέρδη 
(ζηµίες) χρήσης 4.817.726,91 205.933,75 5.341.003,80 (729.210,64) 0,00

         
 

  31/12/2006 

 
Σύνολο κλάδων Κλάδος ενέργειας Κατασκευαστικός 

κλάδος 
Έσοδα 14.770.900,76 1.348.350,25 13.422.550,51 
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 293.139,39 60.744,02 232.395,37 

Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών (2.758.202,40) (50.277,13) (2.707.925,27) 
Παγιοποιήσεις ιδιοκατασκευών 68.982,63 32.882,17 36.100,46 
Παροχές σε εργαζοµένους (2.016.175,67) (15.346,74) (2.000.828,93) 
∆απάνες αποσβέσεων αποµειώσεων (1.241.854,16) (348.718,41) (893.135,75) 
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (8.343.220,07) (359.137,26) (7.984.082,81) 

Αποτελέσµατα εκµετ/σεως Κέρδη (ζηµίες) 773.570,48 668.496,90 105.073,58
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Καθαρό) (1.297.586,89) (263.684,94) (1.033.901,95) 
Κέρδη (ζηµίες) από πώληση θυγατρικών 4.603.422,85 0,00 4.603.422,85 
Έσοδα (ζηµίες) από συγγενείς (14.264,26) 0,00 (14.264,26) 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων 4.065.142,18 404.811,96 3.660.330,22
Φόρος εισοδήµατος (802.620,28) (120.501,79) (682.118,49) 
Καθαρά κέρδη (ζηµίες) χρήσης 3.262.521,90 284.310,17 2.978.211,73
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Αντίστοιχα, η διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2007 και 2006 στους ανωτέρω τοµείς αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2007 
            

  

Σύνολο 
κλάδων 

Κλάδος 
ενέργειας 

Κλάδος 
Επενδύσεων σε 

Ακίνητα 

Κατασκευα- 
στικός κλάδος 

Ενδοεταιρικά 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

       

Ενσώµατα πάγια 26.145.334,93 9.115.549,03 0,00 17.189.785,90 (160.000,00)
Μείον: Αποσβέσεις (7.734.949,92) (1.024.876,48) 0,00 (6.710.073,44)  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 56.118,87 0,00 0,00 56.118,87  
Μείον: Αποσβέσεις (56.009,33) 0,00 0,00 (56.009,33)  
∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 1.044.350,00 0,00 0,00 1.044.350,00  
Επενδύσεις σε συγγενείς 1.747.851,69 427.235,40 0,00 1.320.616,29  
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 1.847.462,53 0,00 0,00 1.847.462,53  
Επενδύσεις σε ακίνητα 12.059.029,34 0,00 12.059.029,34 0,00  
Σύνολο µη 
κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 35.109.188,11 8.517.907,95 12.059.029,34 14.692.250,82 (160.000,00)
Κυκλοφορούν 
ενεργητικό     

 
 

Αποθέµατα 55.506,51 0,00 0,00 55.506,51  
Πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις 14.290.833,05 681.041,90 56.206,71 14.464.725,35 (911.140,91)
Προκαταβολές 1.301.849,34 0,00 0,00 1.301.849,34  
Επιµετρώµενα στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 482.316,59 0,00 0,00 482.316,59  
Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και 
ισοδύναµα 1.717.573,00 110.693,76 38.642,64 1.568.236,60  
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 17.848.078,49 791.735,66 94.849,35 17.872.634,39 (911.140,91)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.957.266,60 9.309.643,61 12.153.878,69 32.564.885,21 (1.071.140,91)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζόµενους 141.558,38 368,97 0,00 141.189,41   

Έντοκα ∆άνεια 8.136.056,88 5.086.798,00 0,00 3.049.258,88   

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 294.901,49 0,00 0,00 294.901,49   

Επιχορηγήσεις 1.485.757,97 1.485.757,97 0,00 0,00   

Προβλέψεις 93.552,73 0,00 0,00 93.552,73   

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 2.309.765,69 (8.976,38) 2.148.960,34 169.781,73   

Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 12.461.593,14 6.563.948,56 2.148.960,34 3.748.684,24 0,00 
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Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 5.778.624,54 304.621,47 307.745,77 6.077.398,21 (911.140,91) 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.166.581,18 507.600,69 0,00 4.658.980,49   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 94.756,14 0,00 0,00 94.756,14   

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 11.039.961,86 812.222,16 307.745,77 10.831.134,84 (911.140,91) 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 23.501.555,00 7.376.170,72 2.456.706,11 14.579.819,08 (911.140,91) 

 
  31/12/2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Σύνολο κλάδων Κλάδος ενέργειας Κατασκευαστικός 

κλάδος 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Ενσώµατα πάγια 26.420.244,54 8.756.774,65 17.663.469,89 
Μείον: Αποσβέσεις (6.579.114,84) (675.876,30) (5.903.238,54) 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 55.273,73 0,00 55.273,73 
Μείον: Αποσβέσεις (54.909,65) 0,00 (54.909,65) 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 1.044.350,00  1.044.350,00 
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 14.216,79 0,00 14.216,79 
Επενδύσεις σε συγγενείς 1.523.511,52 272.004,00 1.251.507,52 
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 1.386.399,83 0,00 1.386.399,83 
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 25.559.971,92 8.352.902,35 17.207.069,57
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέµατα 48.019,30 0,00 48.019,30 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14.222.284,62 408.071,46 13.814.213,16 
Προκαταβολές 2.151.484,88 0,00 2.151.484,88 
Επιµετρώµενα στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 572.174,10 0,00 572.174,10 
Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 2.274.696,17 8.106,28 2.266.589,89 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 89.268.659,07 416.177,74 18.852.481,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.828.630,99 8.769.080,09 36.059.550,90

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 168.159,90 0,00 168.159,90 

Έντοκα ∆άνεια 8.724.346,18 5.581.425,00 3.142.921,18 

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 33.631,18 0,00 33.631,18 

Επιχορηγήσεις 1.577.772,42 1.409.046,41 168.726,01 

Προβλέψεις 0,17 0,00 0,17 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 283.478,88 (5.889,25) 289.368,13 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 10.787.388,73 6.984.582,16 3.802.806,57

       

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 7.442.146,85 125.247,68 7.316.899,17 
Φόρος Εισοδήµατος 7.751,31 0,00 7.751,31 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.025.877,87 468.575,00 2.557.302,87 
Προβλέψεις 77,78  77,78 
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Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 149.266,15 0,00 149.266,15 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 10.625.119,96 593.822,68 10.031.297,28

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 21.412.508,69 7.578.404,84 13.834.103,85

 
6. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  
Ο Όµιλος 
 

 

Γήπεδα 
Οικόπεδα 

 

Κτίρια 
& Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μηχανήµατα 
& µηχ/κος 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

 

Έπιπλα 
& λοιπός 
εξοπλισµός 

Πάγια 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

01.01.2006 
              

Υπόλοιπο Έναρξης 2.695.541,89 2.437.877,43 13.667.235,93 5.457.195,32 433.883,28 1.027.146,00 25.718.879,85 

Προσθήκες 1.750.000 5,600,00 50.271,75 798,44 10.176,58 683.428,93 2.500.275,70 

Πωλήσεις / Μεταφορές (1.750.000) - (37.117,92) (11.793,10) - - (1.798.911,02) 

Υπόλοιπο 31.12.06 2.695.541,89 2.443.477,43 13.680.389,76 5.446.200,66 444.059,86 1.710.574,93 26.420.244,53 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 01.01.2006 - 121.867,83 3.131.913,78 1.800.960,67 329.691,70 - 5.384.433,98 

Αποσβέσεις περιόδου - 60.946,94 791.617,29 337.395,67 46.582,00 - 1.236.541,90 

Μειώσεις αποσβέσεων - - (32.445,54) (9.415,49) - - (41.861,03) 

Υπόλοιπο 31.12.06 - 182.814,77 3.891.085,53 2.128.940,85 376.273,70 - 6.579.114,85 

Αναποσβ. αξία 
31.12.2006 2.695.541,89 2.260.662,66 9.789.304,23 3.317.259,81 67.786,16 1.710.574,93 19.841.129,68 

01.01 – 31.12.2007        

Υπόλοιπο έναρξης 2.695.541,89 2.443.477,43 13.680.389,76 5.446.200,66 444.059,86 1.710.574,93 26.420.244,53 

Προσθήκες 2.373,49 2.935,45 88.755,00 415.509,84 66.015,39 209.154,40 784.743,57 

Τακτοποιήση / Μεταφορές (284.372,70) (1.335,24) - (104.892,09) 1.059,39 - (389.540,64) 

Πωλήσεις - - (54.786,49) (15.326,05) - (600.000,00) (670.112,54) 

Υπόλοιπο 31.12.07 2.413.542,68 2.445.077,64 13.714.358,27 5.741.492,36 511.134,64 1.319.729,33 26.145.334,92 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 01.01.2007 - 182.814,77 3.891.085,53 2.128.940,85 376.273,70 - 6.579.114,85 

Αποσβέσεις περιόδου - 61.434,94 786.218,01 402.878,29 51.156,78 - 1.301.688,02 

Μειώσεις αποσβέσεων - - (29.486,47) (11.474,37)  - (40.960,84) 

Τακτοποιήση / Μεταφορές    (104.892,08)   (104.892,08) 

Υπόλοιπο 31.12.07 - 244.249,71 4.647.817,07 2.415.452,69 427.430,48 - 7.734.949,95 

Αναποσβ. αξία 
31.12.2007 2.413.542,68 2.200.827,93 9.066.541,20 3.326.039,67 83.704,16 1.319.729,33 18.410.384,97 

 
 Η εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση ενεχύρου επί των ανεµογεννητριών του αιολικού πάρκου 

στο Βοσκερό Ηρακλείου προς εξασφάλιση του οµολογιακού δανείου της Εµπορικής Τράπεζας 

το οποίο είχε ληφθεί για την κατασκευή του εν λόγω πάρκου. Το ύψος της σύµβασης 

ενεχύρου είναι 5.146.000 ευρώ. Επί των λοιπών παγίων της εταιρείας, κατά το πρώτο εξάµηνο 
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του 2007 υφίσταντο προσηµειώσεις συνολικής αξίας ευρώ 997.798,97 σε ασφάλεια 

τραπεζικών συµβάσεων οι οποίες δεν υφίστανται πλέον (Τον Ιούλιο του 2007, έγινε άρση).  

 
 31.12.2007 31.12.2006

Ενσώµατα πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση: 

Κεφαλαιοποίηση 2.606.075,84 2.216.031,64

Σωρευµένες αποσβέσεις (935.436,66) (763.995,38)

Αναπόσβεστη αξία 1.670.639,18 1.452.036,26
 
Στα ενσώµατα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση έχει παρακρατηθεί η 

κυριότητα από τους εκµισθωτές. 

 

Η εταιρεία 
 

 

Γήπεδα 
Οικόπεδα 

 

Κτίρια 
& Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μηχανήµατα 
& µηχ/κος 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

 

Έπιπλα 
& λοιπός 
εξοπλισµός 

Πάγια 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

01.01.2006               

Υπόλοιπο Έναρξης 1.685.065,29 2.437.877,43 13.513.147,62 5.455.199,32 430.318,31 1.027.146,00 24.548.753,97 

Προσθήκες - 5,600,00 50.271,75 798,44 10.176,58 623.675,98 690.522,75 

Πωλήσεις / Μεταφορές - - (37.117,92) (11.793,10) - - (48.911,02) 

Υπόλοιπο 31.12.06 1.685.065,29 2.443.477,43 13.526.301,45 5.444.204,66 440.494,89 1.650.821,98 25.190.365,70 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 01.01.2006 - 121.867,83 3.098.745,77 1.800.393,47 327.507,13 - 5.348.514,20 

Αποσβέσεις περιόδου - 60.946,94 774.667,57 337.176,11 46.097,00 - 1.218.887,62 

Μειώσεις αποσβέσεων - - (32.445,54) (9.415,49) - - (41.861,03) 

Υπόλοιπο 31.12.06 - 182.814,77 3.840.967,80 2.128.154,09 373.604,13 - 6.525.540,79 

Αναποσβ. αξία 
31.12.2006 1.685.065,29 2.260.662,67 9.685.333,65 3.316.050,57 66.890,76 1.650.821,98 18.664.824,92 

01.01 – 31.12.2007        

Υπόλοιπο έναρξης 1.685.065,29 2.443.477,43 13.526.301,45 5.444.204,66 440.494,89 1.650.821,98 25.190.365,70 

Προσθήκες 2.373,49 2.935,45 88.755,00 415.509,84 65.289,19 - 574.862,97 

Τακτοποιήση/ Μεταφορές* (284.372,70) (1.335,24) - (104.892,09) 1.059,39 - (389.540,64) 

Πωλήσεις - - (54.786,49) (15.326,05) - (600.000,00) (670.112,54) 

Υπόλοιπο 31.12.07 1.403.066,08 2.445.077,64 13.560.269,96 5.739.496,36 506.843,47 1.050.821,98 24.705.575,49 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 01.01.2007 - 182.814,77 3.840.967,80 2.128.154,09 373.604,13 - 6.525.540,79 

Αποσβέσεις περιόδου - 61.434,94 769.268,29 402.658,73 50.479,45 - 1.283.841,41 

Μειώσεις αποσβέσεων - - (29.486,47) (11.474,37)  - (40.960,84) 

Τακτοποιήση / Μεταφορές    (104.892,08)   (104.892,08) 

Υπόλοιπο 31.12.07 - 244.249,71 4.580.749,62 2.414.446,37 424.083,58 - 7.663.529,28 
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Αναποσβ. αξία 
31.12.2007 1.403.066,08 2.200.827,93 8.979.520,34 3.325.049,99 82.759,89 1.050.821,98 17.042.046,21 

 
 Η εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση ενεχύρου επί των ανεµογεννητριών του αιολικού πάρκου 

στο Βοσκερό Ηρακλείου προς εξασφάλιση του οµολογιακού δανείου της Εµπορικής Τράπεζας 

το οποίο είχε ληφθεί για την κατασκευή του εν λόγω πάρκου. Το ύψος της σύµβασης 

ενεχύρου είναι 5.146.000 ευρώ. Επί των λοιπών παγίων της εταιρείας, κατά το πρώτο εξάµηνο 

του 2007 υφίσταντο προσηµειώσεις συνολικής αξίας ευρώ 997.798,97 σε ασφάλεια 

τραπεζικών συµβάσεων οι οποίες δεν υφίστανται πλέον (Τον Ιούλιο του 2007, έγινε άρση). 

 31.12.2007 31.12.2006 

Ενσώµατα πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση:  

Κεφαλαιοποίηση 2.606.075,84 2.216.031,64

Σωρευµένες αποσβέσεις (935.436,66) (763.995,38)

Αναπόσβεστη αξία 1.670.639,18 1.452.036,26
Εισροές από πώληση ενσωµάτων παγίων 

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Κόστος 670.112,53 46.827,38 670.112,53 46.827,38
Σωρευµένες αποσβέσεις (40.960,84) (41.861,04) (40.960,84) (41.861,04)
Κέρδη / (ζηµίες) από την πώληση (1.413,77) (1.166,59) (1.413,77) (1.166,59)
Εισροές από την πώληση 627.737,92 3.799,75 627.737,92 3.799,75

 
7.Επενδύσεις σε ακίνητα 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία  
 2007 2006 2007 2006 
Υπόλοιπο έναρξης 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Αγορές  2.240.038,45 1.750.000,00 0,00 0,00
Αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην 
εύλογη αξία 7.783.282,95 0,00 102.321,40 0,00
Μεταφορές από Ιδιοχρησιµοποιούµενα 285.707,94 0,00 285.707,94 0,00
Υπόλοιπο τέλους 12.059.029,34 1.750.000,00 388.029,34 0,00

 

Το αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία του οµίλου στη χρήση 2007 οφείλεται, 

στο µεγαλύτερο µέρος του, κατά ποσό ευρώ 7.304.994,88 στο οικόπεδο της θυγατρικής 

εταιρείας ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΕ (εµβαδού 161.437,77 τ.µ.) το οποίο αποκτήθηκε στη 

χρήση 2007 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, επιµετρώνται  στη εύλογη αξία τους, από ανεξάρτητο εκτιµητή µε 

επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία στην τοποθεσία που βρίσκονται οι επενδύσεις σε 

ακίνητα.  

Η εκτίµηση του ανωτέρω ακινήτου, έγινε στην αγοραία αξία βάσει της µεθόδου αξιοποίησης. 

Οι βασικές παραδοχές της εκτίµησης έχουν ως εξής: Εκτιµώµενο κόστος κατασκευής € 
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1.100/τµ για την ανωδοµή, € 600/τµ για τα υπόγεια, και € 250/τµ για τους κοινόχρηστους 

χώρους και τα έργα υποδοµής. Τα απρόβλεπτα εκτιµήθηκαν σε 4% του εκτιµώµενου κόστους 

κατασκευής. Το εργολαβικό κέρδος εκτιµήθηκε σε 18% επί των εσόδων των πωλήσεων και το 

επιτόκιο για την χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής σε 5,5%.  

Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεων 2007 και 2006 δεν έχουν 

καταχωρηθεί ποσά που να αφορούν Ενοίκια από ακίνητα, Άµεσα λειτουργικά έξοδα που 

αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα οι οποίες αποδίδουν ενοίκια και Άµεσα λειτουργικά έξοδα 

που αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα οι οποίες δεν αποδίδουν ενοίκια 

∆εν έχουν αναληφθεί κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις  

Στη χρήση 2006 οι επενδύσεις σε ακίνητα λόγω της µικρής αξίας τους εµφανίζονταν µε τα 

ενσώµατα πάγια. 

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές , συγγενείς & κοινοπραξίες 
Οι επενδύσεις της εταιρείας καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την διεύθυνση εγκατάστασης 

καθώς και τα βασικά οικονοµικά τους µεγέθη και τη µέθοδο ενοποίησης, απεικονίζονται 

παρακάτω. 

 31.12.2007 31.12.2006 
 ΟΜΙΛΟΥ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Επενδύσεις σε θυγατρικές (κόστος κτήσεως) 0,00 3.837.908,97 0,00 2.259.944,97 

Επενδύσεις σε Συγγενείς (κόστος κτήσεως / µέθοδος καθαρής θέσης) 1.747.851,69 1.573.246,29 1.523.511,52 1.392.616,29 

Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες (κόστος κτήσεως/ µέθοδος καθαρής θέσης) 1.847.462,53 334.145,27 1.386.399,83 349.818,78 
 
 

Επωνυµία ∆ιεύθυνση Εγκ/σης Περιουσιακά 
Στοιχεία Υποχρεώσεις Έσοδα 

Κέρδη 
(Ζηµίες) 

Ποσοστό 
Συµµετοχή

ς 

       

ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ       
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ       
              
∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  Κορωναίου 14 

Ηράκλειο Κρήτης 1.035.834,40 270.346,41 200.000,00 33.754,31 97,51% 
∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου 

Κρήτης 2.883.369,82 1.059.417,53 2.138.669,86 (52.752,06) 99% 
∆ΙΑ Α.Ε. Κορωναίου 14 

Ηράκλειο Κρήτης 3.608.334,64 417.700,32 - (51.850,17) 
51% 

 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε. 
(πρώην ∆Ι.ΠΑ.Κ. ΑΕ) 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 55.959,54 458,50 - (14.498,96) 99,99% 

 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε. 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 8.199.538,36 2.013.425,44 - 

5.316.112,9
2 40% 

       
ΥΠΟΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ)      
       
ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε. Κορωναίου – 14 

Ηράκλειο Κρήτης 144.422,47 88.640,00 0,00 (4.217,53) 96,53% 
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ 
Α.Ε. 

Κορωναίου – 14 
Ηράκλειο Κρήτης 57.952,28 1.603,42 0,00 (3.651,14) 96,53% 

       

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ     
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ       
ΛΥ∆ΑΚΗΣ-ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ Λ. ∆ηµοκρατίας 93 

Ηράκλειο Κρήτης 684.859,68 5.597,83 - - 50% 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  

Λ. Συγγρού 80-88 
Αθήνα 234.792,40 229.316,07 0,00 (99.329,19) 30% 
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ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ A.E. 
 

Λ. Συγγρού 80-88 
Αθήνα 168.011,25 146.590,50 0,00 (11.644,82) 30% 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε. Κορωναίου – 14 
Ηράκλειο Κρήτης 714.751,21 122.989,86 0,00 (28.346,53) 30% 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 
 

Κορωναίου – 14 
Ηράκλειο Κρήτης 

109.886,21 43.545,07 0,00 (14.667,42) 30% 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ 
Α.Ε. 
(συµµετοχή της ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» κατά 50%) 

Κορωναίου – 14 
Ηράκλειο Κρήτης 

667.874,53 102.144,62 0,00 (9.927,59) 48,75% 
       
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

 
     

       
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
∆ΟΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 

Κορωναίου - 14 
Ηράκλειο Κρήτης 172.219,80 137.192,64 246.719,54 15.648,62 90% 

         
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 

Κορωναίου - 14 
Ηράκλειο Κρήτης 342.325,84 349.668,49 - (10.342,65) 70% 

         
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-
ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕ 

Κορωναίου - 14 
Ηράκλειο Κρήτης 183.426,43 184.386,44 - (965,00) 50% 

         
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 

1.696.044,28 1.737.101,33 1.142.270,20 600.814,37 100% 
         
Κ/Ξ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕ-∆ΟΜΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Πελοποννήσου & 
Ροδόπης Ηράκλειο 18.944,67 18.944,67 - - 50% 

         
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ 

Βάκχου 10 Αγ. 
Παρασκευή Αττικής 221.758,21 219.758,21 2.504.000,00 35.622,68 70% 

         
Κ/Ξ ΑΚΙΣ ΑΕ-∆ΟΜΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 30.529,89 529,89 76.400,00 (51,33) 50% 

         
Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ 
ΑΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 

82.270,99 160.016,16 - (64.983,22) 25% 
         
Κ/Ξ Ο∆ΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ -ΙΡΙΣ ΑΕ -
Ε∆ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ- 
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ & ΣΙΑ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 

55.748,19 52.813,49 - (23,13) 20% 
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 765.064,20 727.584,03 478.743,72 31.480,17 50% 

         
Κ/Ξ ΣΤΑΝΤΙ∆ΗΣ Α.-
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 

Μεναιχµου 2 Αθήνα 
27.801,88 38.810,05 - - 94% 

         
Κ/Ξ(Κ/Ξ Ε∆ΡΑΣΗ ΑΤΕ.-
EDRACO ΑΤΕ)-∆ΟΜΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

47 χιλ. Αττικής Οδού 
Κορωπί Αττικής 

3.658.033.47 1.894.600,81 2.793.817,00 96.465,41 40% 
         
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 93.356,80 90.356,80 - (238,60) 33,33% 

         
Κ/Ξ Τ.Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ- 
ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ&ΤΕ – Ε∆ΡΑΣΗ 
ΨΑΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ - ∆ΟΜΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Λ. Μεσογείων 357-9 
Χαλάνδρι Τ.Κ. 15231 
Αττικής 

278.148,26 278.148,26 - 
(281.566,08

) 25% 
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ-∆ΟΜΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 47.653,48 38.427,71 272.562,84 5.898,93 50% 

         



 

42 

 

 

  

Β 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ 

Αγ. Σικελιανού 21 Αγ. 
Παρασκευή Αττικής - - - - 50% 

         
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΧΡ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ 

Λιµάνι Λαυρίου Αττικής 
1.759.998,31 1.397.143,41 31.279,55 

(362.229,69
) 50% 

         
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 158.275,23 118.447,55 734.219,97 33.827,68 50% 

         
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-Κ/Ξ Ο∆ΩΝ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ- ΑΛΤΕ 
ΑΤΕ- ΙΡΙΣ ΑΕ- Ε∆ΡΑΣΗ Χ. 
ΨΑΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ- ∆ΟΜΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Φιλελλήνων 18 
Χαλάνδρι Αττικής 

2.790.084,09 2.787.149,39 - (2.314,24) 10% 
          
Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-P&C 
DEVELOPMENT SA 

Βασ. Σοφίας 90 Αθήνα 

1.351.882,50 1.231.115,36 1.966.550,45 115.817,14 35% 
          

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
ΑΤΕΣΕ ΑΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 

99.742,21 90.547,71 - (805,50) 

 
50% 

 
       
 Κ/Ξ Ε∆ΡΑΣΗ-ΨΑΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ 
– ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  

 47 χιλ. Αττικής Οδού 
Κορωπί Αττικής 1.679.681,92 1.598.586,54 5.622.795,82 

(145.783,71
)  40% 

       
Κ/Ξ ΧΡ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΑΕ – ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 357-9 
Χαλάνδρι Τ.Κ. 15231 
Αττικής 178.405,22 127.334,42 1.478.141,12 49.070,80 50% 

       
Κ/Ξ Α. ΛΥ∆ΑΚΗΣ – Γ. 
ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ – ∆ΟΜΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 86.327,86 86.034,40 - (60,00) 

 
98% 

 
       
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.  

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 27.905,28 27.875,08 - (120,00)  70% 

       
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. – 
ΑΛΤΕ ΑΤΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 30.635,15 30.341,67 - (120,00) 50% 

       
Κ/Ξ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ – 
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 52.577,82 51.165,34 - - 50% 

       
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ       
       
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
– ΜΑΖΑ ΑΤΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 519.532,81 736.242,76 1.257.297,04 

(225.303,91
) 50% 

       
Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΜΙΝΩΣ ΑΤΕΕ) – 
∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ι. Μητσοτάκη & 
Λ.Μαρινέλη 2 Ηράκλειο 
Κρήτης 181.981,28 112.441,66 741.376,44 62.358,53 50% 

       
Κ/Ξ ΑΤΕΣΕ Α.Ε. – ∆ΟΜΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 3.048,54 1.520,00 0,00 (52,14) 18,55% 

       
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Α.Ε. – ΤΕΜΕΡ Α.Ε. 

Γ. Χρονάκη 6 Ηράκλειο 
Κρήτης 631.907,93 554.219,60 1.112.638,19 75.688,33 70% 

       
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Α.Ε. – ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ 

Κορωναίου 14 
Ηράκλειο Κρήτης 343.063,27 290.243,65 503.744,15 48.819,62 50% 

       
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-
∆ΟΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 

Κορωναίου - 14 
Ηράκλειο Κρήτης 172.219,80 137.192,64 246.719,54 15.648,62 10% 

       
Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Α.Ε. – ΤΕΜΕΡ Α.Ε. 

Γ. Χρονάκη 6 Ηράκλειο 
Κρήτης 5.673,61 9.785,64 142.453,72 (6.112,03) 70% 
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Κέρδος που αναλογεί στον όµιλο για την χρήση 2007                                                                                        
423.999,56 
Ζηµία που αναλογεί στον όµιλο για την χρήση 2006                                                                                          
(14.264,26) 
Όλες οι ανωτέρω εταιρείες και κοινοπραξίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα. 
 
Σηµειώσεις 
Από τις ανωτέρω ενοποιούνται για πρώτη φορά οι εταιρείες «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.», 

«ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.» 

(πρώην «∆Ι.Π.ΑΚ. Α.Ε.»). 

Η κοινοπραξία ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.-ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. δεν συµπεριλαµβάνεται στις συµµετοχές 

διότι αποπερατώθηκε το έργο και εκκαθαρίστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις. Από την εκκαθάριση προέκυψε: Ζηµία 4.188,20 € που αναλύεται σε ποσό 

1.000€ κεφάλαιο συµµετοχής και ποσό 3.188,20 € από απαιτήσεις. 

Η κοινοπραξία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. δεν συµπεριλαµβάνεται στις 

συµµετοχές διότι αποπερατώθηκε το έργο και εκκαθαρίστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις. Από την εκκαθάριση προέκυψε: Κέρδος 5.136,43 €. 

Την 16η Ιανουαρίου 2007 ο όµιλος συµµετείχε στην ίδρυση της εταιρείας «ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» σε ποσοστό 40%. Το υπόλοιπο ποσοστό 60% κατέχει ο Κος Συνατσάκης 

Γεώργιος, βασικός µέτοχος, Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, µετά 

από σχετική άδεια που έλαβε από την Γενική Συνέλευση των µετόχων την 15/1/2007. Σκοπός 

της εταιρείας είναι η εκµετάλλευση ακινήτων και συναφή αντικείµενα. Το αρχικό µετοχικό 

κεφάλαιο ήταν 60.000 € διαιρούµενο σε 6.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 

10€. Την 01.03.07 αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. η αυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

εταιρείας εως 1.000.000€ µε καταβολή µετρητών. Στις 28.03.07 η εταιρεία προέβη, στην 

αγορά οικοπέδου στην περιοχή των Μαλλίων Ηρακλείου αντί ποσού 733.820€ για προώθηση 

των εταιρικών της σκοπών. Η αυξηση του µετοχικού κεφαλαίου ανήλθε τελικά σε 810.000€ 

και πιστοποιήθηκε η καταβολή του από το ∆.Σ. την 3/8/2007. Το ποσοστό της ∆ΟΜΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ στην ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΕ ανέρχεται σε 40%. Λόγω της συµµετοχής στην 

εταιρεία του κ. Συνατσάκη Γεώργιου και της συµφωνίας µετόχων για διορισµό της 

πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ η 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΕ περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου µε τη 

µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Την 24η Απριλίου 2007, ο όµιλος συµµετείχε στην ίδρυση της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.» µέσω της θυγατρικής της εταιρείας «∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε ποσοστό 

96,53%. Το υπόλοιπο ποσοστό 1% κατέχει ο Κος Συνατσάκης Γεώργιος µετά από σχετική 

άδεια που έλαβε από την Γενική Συνέλευση των µετόχων την 15/1/2007. Σκοπός της εταιρείας 

είναι η ανάπτυξη ηλιακών πάρκων, καθώς και η εν γένει κατασκευή και εκµετάλλευση 

σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών. Το αρχικό µετοχικό 
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κεφάλαιο είναι 60.000 € διαιρούµενο σε 10.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 

6€ έκαστη, του οποίου η καταβολή πιστοποιήθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2 συνεδρίαση του ∆.Σ. της 

εταιρείας στις 5.6.2007. 

Την 9η Μαΐου 2007, ο όµιλος συµµετείχε στην ίδρυση της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» 

µέσω της θυγατρικής της εταιρείας «∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε ποσοστό 96,53%. Το 

υπόλοιπο ποσοστό 1% κατέχει ο κος Συνατσάκης Γεώργιος, βασικός µέτοχος, Πρόεδρος και 

∆/νων Σύµβουλος της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, µετά από σχετική άδεια που έλαβε από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων την 15/1/2007. Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και 

εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών. Το 

αρχικό µετοχικό κεφάλαιο είναι 60.000 € διαιρούµενο σε 20.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας 3€, του οποίου η καταβολή πιστοποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3 συνεδρίαση 

του ∆.Σ. της εταιρείας στις 6.7.2007.  

Την 15η Φεβρουαρίου 2007 ο Όµιλος απέκτησε το 99,985% των µετοχών της εταιρείας 

«∆Ι.Π.ΑΚ. Α.Ε.» (νυν «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ A.E.»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 

τίµηµα εξαγοράς ανήλθε σε ποσό 69.990€ ήτοι 6.999 κοινές ονοµαστικές µετοχές επί 10€ ανά 

µετοχή η οποία είναι και η ονοµαστική αξία τους. Σκοπός της εταιρείας ∆Ι.ΠΑ.Κ. A.E. είναι η 

κατασκευή και εκµετάλλευση παραθεριστικών ακινήτων και συναφή αντικείµενα. Η 

αποκτηθείσα συνεισέφερε στα έσοδα του Οµίλου 0€ και στη ζηµία 14.498,96€ για την περίοδο 

15 Φεβρουαρίου 2007 ως 31 ∆εκεµβρίου 2007. Αν η απόκτηση είχε γίνει την 1 Ιανουαρίου 

2007, ο Όµιλος θα είχε έσοδα 0€ και ζηµιές πριν τις κατανοµές 14.498,96 €. Με απόφαση της 

Γ.Σ. της 11.04.07 η εταιρεία άλλαξε την επωνυµία της σε «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ A.E.», µε 

ταυτόχρονη αλλαγή του εταιρικού της σκοπού και νέο αντικείµενο την κατασκευή και 

εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. 

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία που αποκτήθηκαν έχουν ως εξής: 

Τίµηµα αγοράς 
69.990,00 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
69.990,00 

Υπεραξία 
0,00

Εταιρεία ∆Ι.Α. Α.Ε.  

Την 20.6.2007 αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας 

κατά 1.242.000€ µε καταβολή µετρητών. Πιστοποιήθηκε η καταβολή του από το ∆.Σ. την 

28.9.2007. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν µεταβλήθηκε διότι 

ασκήθηκε το δικαίωµα προτίµησης.  

Εταιρεία ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  

Την 17.11.2006 αποφασίσθηκε από τη Γ.Σ. η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας 

κατά 270.000€ µε καταβολή µετρητών. Πιστοποιήθηκε η καταβολή του από το ∆.Σ. την 
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15.2.2007. Το ποσοστό της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν µεταβλήθηκε διότι ασκήθηκε το 

δικαίωµα προτίµησης. Την 1.3.2007 αποφασίσθηκε από το ∆.Σ. η αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300.000€ µε καταβολή µετρητών.Τελικά πραγµατοποιήθηκε 

µερική αυξηση κατά ποσό 270.000€ και πιστοποιήθηκε η καταβολή του από το ∆.Σ. την 

9.7.2007. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν µεταβλήθηκε διοτι ασκήθηκε 

το δικαιωµα προτίµησης. 

9. Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις 
Οι λογαριασµοί πελατών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 
 Ο Όµιλος Η Εταιρία 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

Απαιτήσεις από Πελάτες  900.651,18 500.306,70 1.176.651,18 500.306,70 
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά 
συµβόλαια 8.811.760,72 8.009.417,58 7.573.017,27 6.810.058,17 
Επιταγές µεταχρονολογηµένες – Γραµ. 
Εισπρακτέα 1.006.335,89 869.453,92 937.346,05 869.453,92 
Λοιποί Χρεώστες διάφοροι 6.602.014,99 7.870.716,21 6.641.391,76 8.001.931,41 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις (3.029.929,73) (3.027.609,79) (3.029.929,73) (3.027.609,79) 

Σύνολο 14.290.833,05 14.222.284,62 13.298.476,53 13.154.140,41

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

Η κίνηση του λογαριασµού  της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο Πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2006 3.169.355,90 3.169.355,90 

∆απάνη που επιβάρυνε τη χρήση 1.1 – 31.12.2006 0,00 0,00 

∆ιαγραφές/ Εισπράξεις στη χρήση 1.1.-31.12.2006 (141.746,11) (141.746,11) 

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφάλειας απαιτήσεων 31.12.2006 3.027.609,79 3.027.609,79 

∆απάνη που επιβάρυνε τη χρήση 1.1 – 31.12.2007 2.319,94 2.319,94 

∆ιαγραφές/ Εισπράξεις στη χρήση 1.1.-31.12.2007 0,00  0,00  

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφάλειας απαιτήσεων 31.12.2007 3.029.929,73 3.029.929,73 

 

Η πρόβλεψη αφορά απαιτήσεις από χρεώστες, κυρίως, που προέρχονται από το Παρελθόν, 

καθυστερούν πέραν της πενταετίας και κρίνονται ως οριστικά ανείσπρακτες.  

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται σε 14.290.833,05 για τον όµιλο και σε 

13.298.476,53 για την εταιρεία  

∆εν υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 
 
Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδων 

συνδεδεµένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που 
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προβλέπονται στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο της µιας χρήσης. 

 
Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

Συµβατικό έσοδο που λογίστηκε στα 
αποτελέσµατα της χρήσης 10.649.457,02 12.814.238,41 8.522.937,16 8.902.257,46 
Σωρευµένο κόστος έργων 80.300.213,64 73.328.411,61 71.565.658,67 66.315.222,30 
πλέον: Κέρδος που αναγνωρίσθηκε 
(σωρευτικά) 6.053.243,28 7.566.779,53 5.246.010,89 6.872.025,85 
µείον: Ζηµία που αναγνωρίσθηκε 
(σωρευτικά) (2.631.511,44) (1.683.096,07) (2.619.279,33) (1.622.245,43) 
 
Η ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από κατασκευαστικές συµβάσεις του Οµίλου έχει ως 
εξής: 

 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Απαίτηση από κατασκευαστικές συµβάσεις 
(από πελάτες) 9.290.803,04 8.009.417,58 8.052.059,59 6.810.058,17 

Σύνολο ληφθέντων προκαταβολών (479.042,32)  (479.042,32)  

 8.811.760,72 8.009.417,58 7.573.017,27 6.810.058,17
Υποχρέωση από κατασκευαστικές 
συµβάσεις (προς πελάτες) (5.199,04) (128.264,20) (5.199,04) (128.264,20) 

Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
10. Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Πρώτες Ύλες 7.126,00 26.431,79 7.126,00 26.431,79

Αναλώσιµα  46.562,64 20.244.63 46.562,64 20.244.63

Ανταλλακτικά 1.817,87 1.342,88 1.817,87 1.342,88

 55.506,51 48.019,30 55.506,51 48.019,30
11. Προκαταβολές  
Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Παραγγελίες κυκλοφορούντων 
στοιχείων 2.578,76 2.578,76 2.578,76 2.578,76

Προκαταβολές σε προµηθευτές  189.101,97 426.005,13 187.590,97 211.005,13

Προπληρωµένα έξοδα  1.110.168,61 1.722.900,99 1.010.572,36 1.716.864,86

 1.301.849,34 2.151.484,88 1.200.742,09 1.930.448,75
12. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
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 Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και τις τράπεζες  1.669.483,55 2.173.754,55 1.424.578,64 1.732.295,80

Λοιπά διαθέσιµα(ισοδύναµα) 48.089,45 100.941,62 48.089,45 100.941,62

 1.717.573,00 2.274.696,17 1.472.668,09 1.833.237,42
 
 
13. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων.  
 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, οι οποίες 

αποτιµήθηκαν µε τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου στις 

31 ∆εκεµβρίου 2007.  

Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω 
κατάστασης αποτελεσµάτων 2007 2006 2007 2006 

Υπόλοιπο Έναρξης 1/1/2007 572.174,10 788.967,94 572.174,10 788.967,94

Προσθήκες 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00

Πωλήσεις (102.862,96) (292.817,62) (102.862,96) (292.817,62)

Αναπροσαρµογές 13.005,45 52.023,78 13.005,45 52.023,78
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2007 482.316,59 572.174,10 482.316,59 572.174,10

 
14. Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο 
Οι κατεχόµενες ίδιες µετοχές µειώθηκαν κατά 180.478 τεµάχια. Από αυτές 31.573 τεµάχια 

πωλήθηκαν και 148.905 τεµάχια ακυρώθηκαν. Οι κατεχόµενες ίδιες µετοχές είναι πλέον 

149.210 τεµάχια. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά ποσό 71.474,40 ευρώ 

λογω της ακύρωσης ιδίων µετοχών.  

 
 Αριθµός 

µετοχών 
Κοινές 

µετοχές 
Εκδοθέν 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο 
 

1η Ιανουαρίου 2006 16.176.863 16.176.863 7.764.894,24 5.870.924,41 (552.009,77) 13.083.808,88 

31 ∆εκεµβρίου 2006 
16.176.863 16.176.863 7.764.894,24 5.870.924,41 (406.125,65) 13.229.693,00 

31 ∆εκεµβρίου 2007 16.027.958 16.027.958 7.693.419,84 5.870.924,41 (183.804,11) 13.380.543,14 

 
 
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών ονοµαστικών µετοχών κατά την 31/12/2007 είναι 

16.027.958 µετοχές, µε ονοµαστική αξία ευρώ 0,48 ανά µετοχή και υπέρ το άρτιο ευρώ 0,366 

ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, έχουν δικαίωµα ψήφου και 

συµµετέχουν στα κέρδη ,πλήν των κατεχόµενων ιδίων µετοχών.  

15. Αποθεµατικά 
 Ο Όµιλος Η Εταιρία 
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 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Τακτικό Αποθεµατικό  853.832,34 853.832,34 832.387,67 832.387,67

Αποθεµατικό από κέρδη πώλησης 
ιδίων µετοχών 

77.779,73 149.090,89 77.779,73 149.090,89

Αφορολόγητο Αποθεµατικό 5.601.577,63 5.601.577,63 5.601.577,63 5.601.577,63

 6.533.189,70 6.604.500,86 6.511.745,03 6.583.056,19
 
Η κίνηση των αποθεµατικών της αναλύεται σε: 
Εταιρεία 
Αποθεµατικό από κέρδη πώλησης ιδίων µετοχών 71.311,16 ευρώ  
 
Όµιλος 
Αποθεµατικό από κέρδη πώλησης ιδίων µετοχών 71.311,16 ευρώ  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νοµοθεσίας (Ν. 2190/20), η δηµιουργία 

Τακτικού Αποθεµατικού, µε την κατά έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετησίων µετά 

από φόρους κερδών, είναι υποχρεωτική µέχρι το ύψος του τακτικού αποθεµατικού να φθάσει 

το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα αποθεµατικά (αφορολόγητα 

αποθεµατικά), έχουν σχηµατισθεί µε τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας και 

αφορούν σωρευµένα κέρδη για τα οποία παρέχεται απαλλαγή από την φορολογία ή 

φορολόγηση µε µικρότερο συντελεστή φόρου, εφόσον δεν διανέµονται. Σε περίπτωση 

διανοµής τους οφείλεται φόρος εισοδήµατος µε τον ισχύοντα κατά το χρόνο της διανοµής 

φορολογικό συντελεστή. Η διανοµή των αποθεµατικών αποφασίζετε από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. 

 
16. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
 
Ο Όµιλος  
  

  31.12.2007  31.12.2006 

Οµολογιακό ∆άνειο 8.030.641,51 8.507.477,48

Λοιπά Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  105.415,37 216.868,70

Προβλέψεις 93.552,73 0,17

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 294.901,49 33.631,18

Επιχορηγήσεις 1.485.757,97 1.577.772,42

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 141.558,38 168.159,90

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.309.765,69 283.478,88

 12.461.593,14 10.787.388,73
 
Η εταιρεία 
  

  31.12.2007  31.12.2006 
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Οµολογιακό ∆άνειο 8.030.641,51 8.507.477,48

Έντοκα ∆άνεια 105.415,37 216.868,70

Προβλέψεις 93.552,73 0,17

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 294.901,49 33.631,18

Επιχορηγήσεις 1.485.757,97 1.577.772,42

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 140.098,79 166.600,02

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 212.934,89 288.605,04

 10.363.302,75 10.790.955,01
 
 
Για τις υπάρχουσες συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ισχύουν τα κατωτέρω: 
 

  31.12.2007  31.12.2006 

Μελλοντικά µισθώµατα 440.189,06 190.791.10

Πληρωτέα :  

Μέσα σε ένα έτος 114.559,33 155.917,52

Από 1 έως 5 έτη 325.629,73 34.873,58

 440.189,06 190.791,10

 
∆άνεια 

  31.12.2007  31.12.2006 

Οµολογιακό δάνειο (euribor +1,85) 3.000.000,00 3.000.000,00

Οµολογιακό δάνειο (euribor +1,50) 5.030.641,51 5.507.477,48

Λοιπά µακροπρόθεσµα δάνεια (∆ιατραπεζική +2,5)  105.415,37 216.868,70

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων (∆ιατραπεζική 
+2,5) 569.267,55 612.504,10

Βροχυπρόθεσµα δάνεια (Euribor +1,75) 4.597.313,63 2.413.373,77

Σύνολο 13.302.638,06 11.750.224,05

 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα 

δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 

Ο Όµιλος  
 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος έχει ως εξής: 

 

 31.12.2007 31.12.2006 

Υπόλοιπο έναρξης  (283.478,88) (130.196,12)

Φόρος αποτελεσµάτων (2.026.286,81) (153.282,76)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (2.309.765,69) (283.478,88)
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Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια 

φορολογική αρχή, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής: 

Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 

∆ιαφορές στα 
ενσώµατα πάγια 

∆ιαφορά 
εύλογης αξίας 
Επενδυτικών 
ακινήτων 

Επιχορηγήσεις ∆άνεια Σύνολο 

01.01.2006 (218.671,03) 2.405,86 0,00 (216.265,17)

Χρέωση / (πίστωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (193.933,25) (17.346,71)

 
(22.940,66) (234.220,62)

31.12.2006 (412.604,28) (14.940,85) (22.940,66) (450.485,79)

Χρέωση / (πίστωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

1.051,08 (2.266.614,14) (772,04)

 
 
 

4.447,76 
(2.261.887,34

)

31.12.2007 
(411.553,20) 

(2.266.614,14
) (15.712,89)

(18.492,90) (2.712.373,13
)

 
Αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις 

Προβλέψεις για 
αποζηµιώσεις σε 
εργαζοµένους 

Χρηµατοδοτική 
Μίσθωση 

∆ιαφορές από 
µέθοδο  

τµηµατικής 
περάτωσης 

Φορολογικές 
ζηµιές 
Χρήσεως 

Σύνολο 

01.01.2006 36.224,73 108.202,30 (76.879,35) 18.521,37 86.069,05

Χρέωση / (πίστωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 5.815,25 (62.477,97) (75.157,67)

 
 

212.758,25 80.937,86 

31.12.2006 42.039,98 45.724,33 (152.037,02) 231.279,62 167.006,91

Χρέωση / (πίστωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (6.650,38) 51.690,08 3.675,14

 
 

186.885,69 235.600,53 

31.12.2007 35.389,60 97.414,41 (148.361,88) 418.165,35 402.607,44
 
 
Η Εταιρεία 
 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος έχει ως εξής: 
 

 31.12.07 31.12.2006 

Υπόλοιπο έναρξης  (288.605,04) (195.827,34)

Φόρος αποτελεσµάτων 75.670,15 (92.777,70)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (212.934,89) (288.605,04)
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Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια 

φορολογική αρχή, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής: 

 
Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 

∆ιαφορές στα 
ενσώµατα πάγια 

∆ιαφορά εύλογης 
αξίας Επενδυτικών 

ακινήτων 

Επιχορηγήσεις ∆άνεια Σύνολο 

01.01.2006 (224.245,97) - 2.405,86 0,00 (221.840,11)

Χρέωση / (πίστωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (198.215,15) -

 
(17.346,71) (22.940,65) (238.502,51) 

31.12.2006 (422.461,12) - (14.940,85) (22.940,65) (460.342,62)

Χρέωση / (πίστωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (26.455,61) (67.000,00)

 
(772,04) 4.447,76 (22.779,86) 

31.12.2007 (448.916,73) (67.000,00) (15.712,89) (18.492,89) (550.122,51)
 
Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

Προβλέψεις για 
αποζηµιώσεις σε 
εργαζοµένους 

Χρηµατοδοτική 
Μίσθωση 

∆ιαφορά 
αποτίµησης 
εσόδων 

Φορολογικές 
ζηµιές Χρήσεως

Σύνολο 

01.01.2006 36.224,73 108.202,30 (118.414,26) 0,00 26.012,77

Χρέωση / 
(πίστωση) στην 
κατάσταση 
αποτελεσµάτων 5.425,28 (62.477,97) (26.034,17) 228.811,68 145.724,82 

31.12.2006 41.650,01 45.724,33 (144.448,43) 228.811,68 171.737,59

Χρέωση / 
(πίστωση) στην 
κατάσταση 
αποτελεσµάτων (6.625,31) 51.690,08 69.780,93 50.604,33 165.450,03

31.12.2007 35.024,70 97.414,41 (74.667,50) 279.416,01 337.187,62
 
16.4 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν.2112/20) 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε 
περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές 
των εργαζοµένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή 
συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν δικαιούνται 
αποζηµίωση. Η οφειλόµενη αποζηµίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% 
του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης.  

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία παρουσιάζεται στις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική 
µελέτη η οποία έγινε µε ηµεροµηνία 31∆εκεµβρίου 2007. Οι βασικές εκτιµήσεις της 
αναλογιστικής µελέτης είναι οι εξής: 

 Εκτίµησ



 

52 

 

 

  

Β 

η 

Μέση ετήσια αύξηση µισθοδοσίας προσωπικού 4% 

Επιτόκιο προεξόφλησης 4,1% 

Ηλικία συνταξιοδότησης: άνδρες 65 έτη 

Ηλικία συνταξιοδότησης: γυναίκες 60 έτη 

Επιπλέον, κατά την σύνταξη της µελέτης λήφθηκε υπόψη η πιθανότητα οικιοθελούς 
αποχώρησης των εν ενεργεία υπαλλήλων. 

Η κίνηση του λογαριασµού από 01.01.2006 έως 31.12.2007 είχε ως εξής: 
 
 Όµιλος Εταιρεία 

 2007 2006  2007 2006 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 142.990,84 168.159,90  141.690,91 166.600,02
Μη αναγνωριζόµενα αναλογιστικά κέρδη 
/(ζηµίες) (1.609,51) 0,00  (1.592,12) 0,00
Καθαρή Υποχρέωση Αναγνωριζόµενη 
στον ισολογισµό 141.381,33 168.159,90  140.098,79 166.600,02
    
Ποσά αναγνωριζόµενα στα 
αποτελέσµατα χρήσης    
Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης 18.132,81 32.842,42  17.584,78 32.759,56
Τόκος Υποχρέωσης 5.551,73 10.278,29  5.514,99 10.271,61
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας / 
(κέρδους)    
Κόστος περικοπών /τερµατισµού υπηρεσίας 1.009,58 920,64  1.009,58 1.881,86
Συνολικό Κόστος στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων 24.694,12 44.041,35  24.109,35 44.913,03
    
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση 
αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό    
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του 
έτους 168.159,90 147.330,49  166.600,02 144.898,93
Παροχές που πληρώθηκαν από τον 
εργοδότη (51.472,69) (23.211,94)  (50.610,58) (23.211,94)
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στα 
αποτελέσµατα 24.694,12 44.041,35  24.109,35 44.913,03
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του 
έτους 141.558,38 168.159,90  140.098,79 166.600,02

    
Μεταβολή στην παρούσα αξία της 
υποχρέωσης    
Παρούσα αξία στην αρχή της περιόδου 168.159,90 147.330,49  166.600,02 144.898,93
Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης 18.132,81 32.842,42  17.584,78 32.759,56
Κόστος τόκου 5.551,73 10.278,29  5.514,99 10.271,61
Παροχές που πληρώθηκαν από τον (51.472,69) (23.211,94)  (50.610,58) (23.211,94)
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εργοδότη 

Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα 1.009,58 920,64  1.009,58 1.881,86
Αναλογιστικά ζηµία / (κέρδος) 1.609,51 0,00  1.592,12 0,00
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος 
της περιόδου 142.990,84 168.159,90  141.690,91 166.600,02
 
17. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
 Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Προµηθευτές  2.974.594,73 4.291.417,36 2.739.491,68 3.619.507,21

Υποχρεώσεις από φόρους (πλην 
εισοδήµατος) – τέλη 373.407,76 602.119,88 359.444,39 580.567,77

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία 152.930,52 109.338,33 141.623,45 106.339,37

∆εδουλευµένα έξοδα 150.540,25 123.080,97 150.540,25 103.380,97

Λοιπές υποχρεώσεις  2.091.176,74 2.280.207,61 1.907.727,12 2.245.569,52

Μερίσµατα πληρωτέα 35.974,54 35.982,70 35.974,54 35.982,70

 5.778.624,54 7.442.146,85 5.334.801,43 6.691.347,54

 

18. Πωλήσεις  
 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Πωλήσεις στο ∆ηµόσιο 11.930.162,86 14.162.635,76 9.803.643,00 10.250.654,81

Πωλήσεις σε ιδιώτες 26.052,80 0,00 26.052,80 0,00

Πωλήσεις Υπηρεσιών  1.336.035,35 608.265,00 2.107.090,93 1.703.300,58

Σύνολο 13.292.251,01 14.770.900,76 11.936.786,73 11.953.955,39
 
19. Παροχές σε εργαζοµένους 
 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  1.899.558,89 1.475.531,39 1.812.570,99 1.420.257,79

Εργοδοτικές εισφορές 697.173,25 483.400,57 650.177,19 459.027,68

Πρόβλεψη για παροχές σε 
εργαζόµενους µετά την έξοδο 
από την υπηρεσία 24.694,12 44.041,35 24.109,34 44.913,03

Λοιπές παροχές  10.800,00 13.202,36 10.800,00 9.838,06

 2.632.226,25 2.016.175,67 2.497.657,52 1.934.036,56
 
20. Αποσβέσεις 
 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 1.301.688,02 1.236.541,91 1.283.841,41 1.218.887,63
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Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 1.099,68 5.312,25 1.064,81 3.618.29

 1.302.787,70 1.241.854,16 1.284.906,22 1.222.505,92
 
21. Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 
 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Αµοιβές υπεργολάβων 4.715.810,73 5.997.601,91 3.606.793,33 4.420.261,93

Ενοίκια 16.643,43 127.160,43 8.491,80 124.036,11

Έξοδα µεταφορών 41.245,39 21.841,94 39.668,21 21.672,47

Επισκευές – συντηρήσεις 161.011,37 195.787,24 160.973,37 195.787,24

Ασφάλιστρα 117.952,85 83.103,67 115.452,85 83.103,67

Λοιπά 798.823,86 1.917.724,88 681.207,28 1.678.427,51

 5.851.487,63 8.343.220,07 4.612.586,84 6.523.288,93

 
22. Φόρος εισοδήµατος  
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας Ν.3296/2004, ο 

συντελεστής φορολόγησης κερδών διαµορφώνεται σε 29% για τη χρήση 2006 και 25% από 

τη χρήση 2007 και µετέπειτα. 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται, σε ερµηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε 

ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, 

παραµένουν προσωρινά εκκρεµείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές 

δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και 

οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές 

αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 

συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που 

αφορούν.  

Η µητρική Εταιρία , οι θυγατρικές και συγγενείς της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 

αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις: 

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1 

ΘΥΓΤΡΙΚΕΣ 
 

∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  6 

∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε 8 

∆ΙΑ Α.Ε. 3 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε. (πρώην ∆Ι.Π.ΑΚ. ΑΕ) 3 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε. 1 

ΥΠΟΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ «∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»  

ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε. 1 

ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε. 1 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

ΛΥ∆ΑΚΗΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ 8 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  2 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ A.E. 2 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε. 2 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 2 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε. 4 

 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΕ-Κ/Ξ Ο∆ΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ- ΙΡΙΣ ΑΕ – Ε∆ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΕ-
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

5 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕ 5 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 1 

Κ/Ξ Ο∆ΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ -ΙΡΙΣ ΑΕ -Ε∆ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ- ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΕ& ΣΙΑ 

5 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΑΛΤΕ ΑΤΕ 5 

Κ/Ξ ΣΤΑΝΤΙ∆ΗΣ Α.-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 5 

Κ/Ξ(Κ/Ξ Ε∆ΡΑΣΗ ΑΤΕ.-EDRACO ΑΤΕ)-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 3 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ 6 

Κ/Ξ Τ.Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ- ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ – Ε∆ΡΑΣΗ ΨΑΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ - 
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

2 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ 6 

Κ/Ξ ΑΚΙΣ ΑΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 5 

Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ 5 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΑΤΕΣΕ ΑΕ 3 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 5 

Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 5 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ 4 

Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – Π & ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ 6 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΧΡ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ 5 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-∆ΟΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 4 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕ 5 

Κ/Ξ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 5 

Κ/Ξ Α.ΛΥ∆ΑΚΗΣ Γ.ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ –∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 5 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ 1 

Κ/Ξ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  4 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ 5 
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Κ/Ξ Ε∆ΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ – ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  2 

Κ/Ξ ΧΡ. ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ – ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  2 

  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΜΑΖΑ ΑΤΕ 2 

Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΜΙΝΩΣ ΑΤΕΕ) – ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2 

Κ/Ξ ΑΤΕΣΕ Α.Ε. – ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΤΕΜΕΡ Α.Ε. 1 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ 1 

Κ/Ξ ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΤΕΜΕΡ Α.Ε. 1 

Η πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος, που εµφανίζονται στις συνηµµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Τρέχων φόρος περιόδου (12.092,83) 685.653,73 (15.666,16) 561.504,99

Αναβαλλόµενος φόρος  2.026.286,81 116.967,15 (75.670,15) 92.777,70

 2.014.193,98 802.620,88 (91.336,31) 654.282,69
 

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως 

εξής: 

 

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 30.12.2006 

Κέρδη προ φόρων  6.831.920,89 4.065.142,18 (920.016,83) 173.371,27

Ισχύων φορολογικός συντελεστής  25% 29% 25% 29% 

Φόρος υπολογιζόµενος µε βάση τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές  1.707.980,22 1.178.891,23 (230.004,21) 50.277,67

Φόρος φορολογικών ζηµιών 
προηγουµένων χρήσεων που δεν 
αναγνωρίσθηκε 222.099,49  222.099,49

∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου (15.666,15) 190.553,28 (15.666,16) 190.553,28

Φόρος εξόδων µη αναγνωριζοµένων 
για φορολογικούς σκοπούς 300.186,73 556.699,58 13.926,05 548.248,23

Φόρος φορολογικών ζηµιών που δεν 
αναγνωρίσθηκε 30.000,00 141.735,62 30.000,00 141.735,62

Φόρος εισοδήµατος εσόδων που δεν (230.406,30) (1.265.258,83) (111.691,48) (276.532,11)
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υπόκειται στο φόρο 

 2.014.193,98 802.620,88 (91.336,31) 654.282,69
 

23.Χρηµατοοικονοµικό κόστος 

 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 30.12.2006 

Τόκοι δανείων 865.860,65 1.053.825,79 851.316,67 1.025.101,59 

Προµήθειες εγγυητικών 

επιστολών 268.309,09 219.823,31 238.839,39 219.823,31 

Τόκοι απαιτήσειων (106.053,39) 0,00 (105.401,75) 0,00 

Κέρδη από επιµέτρηση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (13.005,00) (52.023,78) (13.005,00) 52.023,58 

Λοιπά 
(15.165,28) 

75.961,57 (16.358,69) 75.952,87 

Σύνολο 999.946,07 1.297.586,89 955.390,62 1.268.853,99 

 

24. Κέρδη κατά µετοχή 
 
Βασικά  
 
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους, µε τον σταθµισµένο 

µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων 

κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) 
περιόδου 4.817.726,91 3.262.521,90 (828.680,52) (480.911,42)

  

Κατανέµονται σε: 
 

Μετόχους Εταιρίας 1.653.154,85 3.259.765,79 (828.680,52) (480.911,42)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 3.164.572,06 2.756,11  

Σταθµισµένος µέσος αριθµός 
µετοχών  15.877.432 15.731.709 15.877.432 15.731.709

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,104 0,207 (0,052) (0,031)
 
25. Μερίσµατα ανά µετοχή 
∆εν θα δοθεί µέρισµα την χρήση 2007 διότι η εταιρεία έχει ζηµιές. 
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26. Ενδεχόµενα 
Η εταιρεία/Όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε 

τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις. 

∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 
27. ∆εσµεύσεις 
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

∆εν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί κατά 

την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

28. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες από συνδεµένα µέρη, ενώ επιπλέον παρέχει 
υπηρεσίες σε αυτά. Τα συνδεµένα µέρη αφορούν Εταιρείες που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό 
καθεστώς και/ή ∆ιοίκηση µε την Εταιρεία και συγγενείς µε αυτήν Εταιρείες.  

Οι πωλήσεις της Εταιρείας, προς τα συνδεµένα µέρη, αφορούν κυρίως κατασκευές έργων και 

µισθώσεις µηχανηµάτων. Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24. 

Θυγατρικές  Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από : 31.12.2007 31.12.2006 

∆Ι.Α A.E. 63.500,00 13.953,60 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε. - - 

∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 356.159,53 - 

∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 164.081,38 - 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΕ 238.000,00 - 

Σύνολο 821.740,91 13.953,60

 

 Η Εταιρεία 

Υποχρεώσεις προς : 31.12.2007 31.12.2006 

∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E. - 74.328,08 

Σύνολο - 74.328,08

 

Λοιπές - Συγγενείς  Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις από : 31.12.2007 31.12.2006 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 2.985.664,85 3.924.306,39 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 196.438,94 - 

Σύνολο 3.182.103,79 3.924.306,39

 

 Η Εταιρεία 
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Υποχρεώσεις προς : 31.12.2007 31.12.2006 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 219.676,46 790.230,93 

Σύνολο 219.676,46 790.230,93

 

 

Λοιπές - Συγγενείς  Ο Όµιλος 

Απαιτήσεις από : 31.12.2007 31.12.2006 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 3.257.539,39 3.974.341,87 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 196.438,94 - 

Σύνολο 3.453.978,33 3.974.341,87

 

 Ο Όµιλος 

Υποχρεώσεις προς : 31.12.2007 31.12.2006 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 223.476,46 791.230,93 

Σύνολο 223.476,46 791.230,93

 

Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής : 

 Η Εταιρεία 

Πωλήσεις : 31.12.2007 31.12.2006

Ενοίκια 29.080,15 21.617,92

Μισθώσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού 1.262.470,42 1.322.611,92

Υπηρεσίες Μελετών 120.000,00 233.281,83

Αποθέµατα - 148.448,38

∆ιοικητική-Τεχνική υποστήριξη 438.876,38 41.581,83

Κατασκευή έργων 1.213.484,17 2.224.520,13

Σύνολο 3.063.911,12 3.992.062,61

 

 Η Εταιρεία 

Έξοδα και αγορές αποθεµάτων : 31.12.2007 31.12.2006

Κατασκευή Έργων 734.219,97 985.020,23

Ενοίκια 12.150,00 - 

Σύνολο 746.369,97 985.020,23

 

 Ο Όµιλος 

Πωλήσεις : 31.12.2007 31.12.2006

Ενοίκια 19.368,92 16.614,88
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Μισθώσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού 834.535,00 438.740,00

Υπηρεσίες Μελετών 120.000,00 47.700,00

∆ιοικητική-Τεχνική υποστήριξη 15.756,22 16.000,00

Κατασκευή έργων 1.412.894,60 2.224.520,13

Σύνολο 2.402.554,74 2.743.575,01

 

 Ο Όµιλος 

Έξοδα και αγορές αποθεµάτων : 31.12.2007 31.12.2006

Κατασκευή Έργων 734.219,97 985.020,23

Μισθώµατα 449.796,65 - 

∆ιοικητική-Τεχνική υποστήριξη 423.120,16 - 

Σύνολο 1.607.136,78 985.020,23

  

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Στελέχη ∆ιοίκησης : 

 Η Εταιρεία 

Αµοιβές : 31.12.2007 31.12.2006

Αµοιβές 383.570,36 276.413,24

Προβλέψεις αποζηµίωσης 7.577,38 13.309,64

Σύνολο 391.147,74 289.722,88

 

 Ο Όµιλος 

Αµοιβές : 31.12.2007 31.12.2006

Αµοιβές 497.789,04 311.213,24

Προβλέψεις αποζηµίωσης 8.576,71 13.309,64

Σύνολο 506.365,75 324.522,88

 Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις : 31.12.2007 31.12.2006

Πάγιες καταβολές για κίνηση εργοταξίων 22.908,27 77.972,19

Αποδόσεις 1.877,20 -

Προκαταβολές αµοιβών - 312,10

Σύνολο 24.785,47 78.284,29

 

 Η Εταιρεία 

Υποχρεώσεις : 31.12.2007 31.12.2006

Αµοιβές  55.875,75 39.417,09
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Αποδόσεις 4.329,99 - 

Σύνολο 60.205,74 39.417,09

 

 Ο Όµιλος 

Απαιτήσεις : 31.12.2007 31.12.2006

Πάγιες καταβολές για κίνηση εργοταξίων 124.097,54 77.972,19

Προκαταβολές αµοιβών - 666,43

Αποδόσεις 9.107,93 -

∆οσοληπτικοί λογ/µοί µελών ∆.Σ. 50.000,00 -

Σύνολο 183.205,47 78.638,62

 

 Ο Όµιλος 

Υποχρεώσεις : 31.12.2007 31.12.2006

Αµοιβές 71.809,86 40.060,46

Αποδόσεις 4.390,38 - 

Πάγιες καταβολές για κίνηση εργοταξίων 53,24 - 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.020,27 - 

Σύνολο 85.273,75 40.060,46

 

29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού γεγονότα στην εταιρεία και τον όµιλο, που να 

χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς, είτε να αναµορφώνουν τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
30. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις 
Οι σηµαντικότερες λογιστικές εκτιµήσεις στις οποίες προέβη η διοίκηση της εταιρείας κατά την 

κατάρτιση των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων είναι κυρίως οι παρακάτω: 

1. Ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων στοιχείων  

Η διοίκηση της εταιρίας προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές και τις σχετικές 

αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων στοιχείων. 

∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές 

καταστούν µικρότερες σε σχέση µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των 

παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής 

σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.  

 

2. Υπολογισµός Αναβαλλόµενης Φορολογίας 
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Η ∆ιοίκηση της εταιρείας υπολόγισε τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις χρησιµοποιώντας τους συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος του έτους που 

αναµένει να αναγνωρισθούν φορολογικά. Οι συντελεστές αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν από 

τους προβλεφθέντες είτε γιατί δεν έγινε ορθή πρόβλεψη του έτους αναγνώρισης είτε γιατί οι 

συντελεστές φορολογίας θα αλλάξουν από τις φορολογικές αρχές. Η διοίκηση στις 

περιπτώσεις αυτές θα προσαρµόσει τις εκτιµήσεις της στα νέα δεδοµένα ευθύς µόλις αυτά 

καταστούν γνωστά. Για ορισµένες δαπάνες ή ζηµίες η διοίκηση της εταιρείας προέβη σε 

εκτίµηση µη αναγνώρισής τους από τις φορολογικές αρχές. Ορισµένες εκ των δαπανών αυτών 

µπορεί να αναγνωρισθούν από τις φορολογικές αρχές, όπως επίσης µπορεί να µην 

αναγνωρισθούν άλλες για τις οποίες η διοίκηση της εταιρείας δεν προέβη σε εκτίµηση µη 

αναγνώρισής τους από τις φορολογικές αρχές. Οι εκτιµήσεις της διοίκησης της εταιρείας 

στηρίζονται κυρίως στην ερµηνεία των φορολογικών νόµων. 

 

3. Εκτίµηση κέρδους από συµβάσεις κατασκευής έργων 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε εκτιµήσεις για το προϋπολογιζόµενο αποτέλεσµα κάθε 

σύµβασης κατασκευής έργου που αναλαµβάνει. Οι εκτιµήσεις αυτές βρίσκονται σε συνεχή 

αναθεώρηση προσπαθώντας να απεικονίσουν το σωστό αποτέλεσµα των έργων. 
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Γ. Έκθεση του ∆.Σ.  επι των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σε 

ενοποιηµένη και µη βάση 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1- 31/12/2007 

 

Κύριοι µέτοχοι, 

Το 2007 αποτέλεσε έτος ορόσηµο για την εταιρεία και των όµιλο ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ καθώς 

εισήλθε δυναµικά και µε επιτυχία στο χώρο του Real Estate (∆ιαχείριση και αξιοποίηση 

ακινήτων).  

 

Γενικά  

Ο όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής δηµοσίων και 

ιδιωτικών τεχνικών έργων, µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την αξιοποίηση 

ακινήτων. Οι σηµαντικές αλλαγές στον χώρο των κατασκευαστικών εταιρειών επηρέασαν τον 

όµιλο. Το µεγαλύτερο µέρος των εκτελούµενων έργων ήταν σε φάση αποπεράτωσης µε 

συνέπεια να υπάρχουν σηµαντικές απορροφήσεις και ταυτόχρονες καθυστερήσεις 

εισπράξεων. Υπάρχουν όµως και σηµαντικά νέα έργα, τα οποία συνέβαλαν σηµαντικά στην 

αξιόλογη εικόνα του οµίλου. 

Πέραν των έργων που αναλαµβάνει και εκτελεί η εταιρεία είτε αυτόνοµα είτε µε την 

σύµπραξη άλλων εταιρειών (µέσω κοινοπραξιών), στον κατασκευαστικό τοµέα 

δραστηριοποιείται πλέον σηµαντικά και η θυγατρική ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία έχει 

εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης. Το ανεκτέλεστο έργο του οµίλου ανέρχονταν την 31-12-2007 

στο ποσό των ευρώ 44,67 εκατ. ευρώ.  

Το αιολικό πάρκο στο Bοσκερό Κρουσώνα Ηρακλείου συνέβαλε σηµαντικά στα αποτελέσµατα 

της εταιρείας µε πωλήσεις ενέργειας συνολικού ποσού ευρώ 1.306.705,84. Πρόκειται για ένα 

πάρκο µε πολύ καλά ανεµολογικά δεδοµένα, που το κατατάσσουν µεταξύ των 

αποδοτικότερων της Ελλάδας.  

Ο όµιλος απέκτησε αξιόλογα ακίνητα µέσω των θυγατρικών εταιρειών ∆ΙΑ ΑΕ και ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΕ, τα οποία συνέφεραν στα αποτελέσµατα του οµίλου µε υπεραξίες (διαφορά 

εύλογης αξίας και αξίας κτήσης) συνολικού ποσού ευρώ 7.783.282,95. 

Ειδικότερα η ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΕ απέκτησε µεγάλη έκταση στην περιοχή του ∆ήµου 

Μαλλίων, η οποία είναι ενταγµένη σε Περιοχή Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης 

(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.). Η νοµοθεσία απαιτεί ελάχιστη έκταση για αξιοποίηση σε ΠΕΡΠΟ τα 100 

στρέµµατα, το εν λόγω ακίνητο ανήκε σε πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν µπορούσαν να 

ωφεληθούν από τα οφέλη της ΠΕΡΠΟ. Η εταιρεία ∆ΙΑ ΑΕ είναι επίσης κάτοχος δύο (2) 
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αστικών οικοπέδων στο ∆ήµο Ηρακλείου το ένα κατά πλήρη κυριότητα και το έτερο από 

κοινού µε άλλους συνιδιοκτήτες 

 

Οικονοµικά αποτελέσµατα οµίλου 

Οι πωλήσεις εµφανίστηκαν µειωµένες σε σχέση µε το 2006. Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα 

ανήλθαν σε 13,29 εκ. ευρώ έναντι 14,77 εκ. ευρώ (µείωση 10 %). 

 

Τα αποτελέσµατα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων 

ανέρχονται για τη χρήση 2007 σε ευρώ 7.783.282,95 έναντι ευρώ 0 για το 2006. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη EBIDTA διαµορφώθηκαν σε ευρώ 8,711 εκατ. ευρώ, έναντι 2,025 εκατ. 

ευρώ της χρήσης 2006 αυξηµένα σε ποσοστό 330,07 %, ως αποτέλεσµα της µεταβολής της 

εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων  

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν σηµαντική άνοδο σε ποσοστό 47,81% κυρίως 

λόγω των µεταβολών της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα. 

 

Τα κέρδη ανά µετοχή είναι 0,104 το 2007 έναντι 0,207 του 2006 µειωµένα κατά ποσοστό 

49,76%.  

 

Τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κυρίως λόγω της αύξησης των κερδών του οµίλου, 

που προέρχονται κυρίως από τη µεταβολή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα . 

 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση, κυρίως λόγω της αύξησης της 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης εξαιτίας κυρίως της µεταβολής της εύλογης αξίας 

των επενδύσεων σε ακίνητα.  

 

Οικονοµικά αποτελέσµατα Εταιρείας 

Οι πωλήσεις εµφανίστηκαν µειωµένες σε σχέση µε το 2006. Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα 

ανήλθαν σε 11,94 εκ. ευρώ έναντι 11,95 εκ. ευρώ (µείωση 0,14%). 

 

Τα λειτουργικά κέρδη EBIDTA διαµορφώθηκαν σε ευρώ 1.346 εκατ. ευρώ, έναντι 1,612 εκατ. 

ευρώ της χρήσης 2006 µειωµένα σε ποσοστό 16,51 % 

 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιογόνα στη χρήση 2007 κατά ποσό 920,01 χιλ. ευρώ 

έναντι κερδών κατά ποσό 173,37 χιλ. ευρώ της χρήσης 2006. 

 

Οι Ζηµίες ανά µετοχή είναι 0,052 το 2007 έναντι ζηµιάς 0,031του 2006.  
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Τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται µειωµένα σε ποσοστό 3,6%. 

 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσίασαν µείωση λόγω κυρίως της σταδιακής 

αποπληρωµής των µακροπροθέσµων δανείων, µε παράλληλη όµως αύξηση των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του βραχυπρόθεσµου δανεισµού. 

 

Λοιποί Αριθµοδείκτες οµίλου 

  2007  2006 

α. Συντε/στής Παγιοποίησης Περιουσίας     

 Πάγιο Ενεργητικό  35.109.188,11  25.559.971,92 

 Σύνολο Ενεργητικού 52.957.266,60 
66% 

 44.828.630,99 
57% 

       

 Κυκλοφορορύν Ενεργητικό 17.848.078,49  19.268.659,07 

 Σύνολο Ενεργητικού 52.957.266,60 
34% 

 44.828.630,99 
43% 

       

β. Συντελεστής ∆ανειακής Επιβάρυνσης     

 Ίδια Κεφάλαια  29.455.711,59  23.416.122,29 

 Σύνολο Υποχρεώσεων 23.501.555,00 
125,3% 

 21.412.508,69 
109,4% 

       

γ. Συντελεστής Κάλυψης πάγιου ενεργητικού     

 Ίδια Κεφάλαια  29.455.711,59  23.416.122,29 

 Πάγιο Ενεργητικό 35.109.188,11 
83,9% 

 25.559.972,92 
91,6% 

       

δ. Συντελεστής κάλυψης βραχ/σµων υποχρεώσεων    

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό  17.848.078,49  19.268.659,07 

 Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 11.039.961,86 
1,62% 

 10.625.119,96 
1,81 

       

ε. Συντ/στής Μ.Ο. προθεσµίας είσπραξης απαιτήσεων    

 Απαιτήσεις από πελάτες χ 365 10.718.747,79   9.036.616,85 

 Πωλήσεις 13.292.251,01 
287 

 14.770.900,76 
223 

 

Επενδυτικά σχέδια- Προοπτικές 

Η επιδίωξη της διοίκησης είναι η διατήρηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας µέσω της 

µητρικής εταιρείας και της θυγατρικής ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και ταυτόχρονα επέκταση 

σε τοµείς υψηλότερων αποδόσεων όπως ενεργειακά έργα και διαχείριση ακινήτων.  

 

Η θυγατρική εταιρεία ∆ΙΑ ΑΕ βρίσκεται στο στάδιο της έκδοσης των σχετικών οικοδοµικών 

αδειών προκειµένου σύντοµα να προχωρήσει στην αξιοποίηση του αστικού οικοπέδου επί της 

οδού ΕΟΚ στο δήµο Ηρακλείου, ενώ σηµαντικές προοπτικές υπάρχουν για την αξιοποίηση σε 
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επόµενο χρόνο και µόλις ωριµάσουν οι συνθήκες για την αξιοποίηση και του ετέρου αστικού 

ακινήτου που είναι συνιδιοκτήτης στην περιοχή Χανιόπορτα του δήµου Ηρακλείου.  

 

Η θυγατρική εταιρεία ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΕ προχωρά σε µελέτες για την αξιοποίηση της 

έκτασης που κατέχει στην περιοχή ΠΕΡΠΟ του δήµου Μαλλίων και εξετάζει διάφορα σχέδια 

και προτάσεις αξιοποίησης. Παράλληλα αναζητεί και νέες ευκαιρίες ή συµπράξεις στην ίδια 

περιοχή.  

 

Ο όµιλος βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων έργων συµµετέχοντας σε διαγωνισµούς µέσω 

των εταιρειών ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, έχουν ήδη αναληφθεί 

νέα έργα στο 2007 και αναµένεται να υπογραφούν συµβάσεις κατασκευής έργων στα οποία 

έχουν αναδειχθεί µειοδότες οι εταιρείες του οµίλου ή κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει ο 

όµιλος.  

 

Επίσης έχουν κατατεθεί από την εταιρεία αιτήσεις στη ΡΑΕ για επέκταση του υφιστάµενου 

αιολικού πάρκου στο Βοσκερό Κρουσώνα Ηρακλείου , αίτηση για την δηµιουργία υβριδικού 

πάρκου στην ίδια περιοχή καθώς και αιτήσεις σε άλλες περιοχές της Κρήτης και της υπόλοιπης 

Ελλάδας για εγκατάσταση Αιολικών και Ηλιακών Πάρκων.  

Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη µετρήσεις ανεµολογικών στοιχείων για νέα αιολικά πάρκα 

σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας.  

Οι θυγατρικές εταιρείες Αιολικό Βιάννου ΑΕ και Ηλιακό ΖΑΚΑΘΟΥ ΑΕ και οι συγγενείς εταιρείες 

Αιολικό Ρούσκιο ΑΕ, Αιολική Ανατολικής Αχαΐας ΑΕ, Αιολικό Ρουµάνι ΑΕ και Αιολικά Πάρκα 

∆υτικής Μακεδονίας ΑΕ έχουν καταθέσει αιτήσεις για λήψη αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µέσω αιολικών και ηλιακών πάρκων. Αρκετές από τις άδειες αυτές αναµένεται να 

ληφθούν εντός του έτους 2008. 

 

Η συγγενής εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΕ έλαβε την άδεια εγκατάστασης από τη ΡΑΕ 

εντός του 2007 και άρχισε ήδη την κατασκευή του οµώνυµου πάρκου, το οποίο αναµένεται 

να ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2009. 

Η εταιρεία/ όµιλος έχει συνάψει µνηµόνιο συνεργασίες µε την Γαλλική εταιρεία EOLFI SA για 

από κοινού ανάπτυξη ορισµένων αιολικών πάρκων. 

 

Σηµαντικά Γεγονότα 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που θα έχρηζαν 

ιδιαίτερης αναφοράς στο σηµείο αυτό.  

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Η ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Τα 

εκτελούµενα έργα αφορούν τον ∆ηµόσιο τοµέα και συνεπώς ο Πιστωτικός Κίνδυνος κρίνεται 

µηδενικός. 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας 

επαρκών πιστωτικών ορίων. 

 

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος επιτοκίων.  

Η εταιρεία/Όµιλος ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 

και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. 

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. 

∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία/Όµιλο ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ σε κίνδυνο 

ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία/Όµιλο ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΕ σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο 

σχεδόν των δανείων της σε µεταβλητό επιτόκιο. 

Λοιπές Πληροφορίες 

Η ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ κατέχει 149.210 τεµάχια ίδιες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,48 

εκάστη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 0,93% του συνόλου των µετοχών της 

εταιρείας. Οι µετοχές αυτές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης παλαιότερης απόφασης της 

γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Στη χρήση 2007 επωλήθηκαν 31.573 και 

ακυρώθηκαν 148.905 µετοχές.  

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα αλλά δραστηριοποιείται µε εργοτάξια στους χώρους κάθε 

φορά που εκτελούνται τα τεχνικά έργα που αναλαµβάνει. 

Η εταιρεία/ όµιλος δεν έχει τµήµα έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνικών και υπηρεσιών αλλά 

αγοράζει κάθε φορά τη σχετική τεχνογνωσία που απαιτείται. 

Το προσωπικό των εταιρειών του Οµίλου ανέρχεται σε 97 άτοµα (2006: 80), είναι άρτια 

εκπαιδευµένο και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια της εταιρείας. Βασικό µέληµα 

της ∆ιοίκησης είναι η συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού µε την 

παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε στόχο 

πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου, το οποίο στο σύνολό 

του απαρτίζεται από ικανά, έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη. 

Η ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001/ 2000 από την TUV AUSTRIA. 

Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η ευαισθησία της ∆ιοίκησης σε θέµατα που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο πιστοποιείται µε τη δραστηριοποίηση του 

οµίλου στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E. 

(Σύµφωνα µε το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις παρ. 7 

και 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007) 

∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 7.693.419,84 και διαιρείται σε 16.027.958 

κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,48 ευρώ εκάστης. Οι µετοχές της Εταιρίας 

είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία «Μικρής και Μεσαίας 

Κεφαλαιοποίησης») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Από κάθε µετοχή απορρέουν όλα τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας. 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Η ευθύνη των µετοχών περιορίζεται στην 

ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας 

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

το Καταστατικό της περιορισµοί στη µεταβίβαση τους. 

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

του Ν.3556/2007 

Την 31.12.2007 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου 

των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας:  

• Συνατσάκης Γεώργιος, άµεση συµµετοχή, ποσοστό 51,14%. 

• Χούµπαυλης Χρήστος, άµεση συµµετοχή, ποσοστό 4,99% και έµµεση συµµετοχή 

ποσοστό 5,24%. Συνολικά 10,23% 

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

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

Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας 
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∆εν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται από το Καταστατικό της δυνατότητα 

συµφωνιών µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή 

περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 

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

καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20 

Οι ρυθµίσεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού 

δεν διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, πριν την τροποποίησή του από το 

Ν. 3604/2007. 

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

αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 

∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων εκ των µελών 

του για έκδοση νέων µετοχών. ∆εν έχει δοθεί άλλη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αγορά ιδίων µετοχών, πέραν της εξουσιοδότησης που του 

παρείχε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8/2/2005 βάσει της οποίας αποκτήθηκαν 149.210 

ίδιες µετοχές που κατέχει σήµερα η εταιρεία.  

Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

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

σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

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

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

προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής 

τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης. 
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∆. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επι των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων σε ενοποιηµένη και µη βάση. 

 

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ    

ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ 

Προς τους Μετόχους της «∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυµος Τεχνική, Εµπορική, 

Ξενοδοχειακή, Βιοµηχανική Εταιρεία» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «∆ΟΜΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυµος Τεχνική, Εµπορική, Ξενοδοχειακή, Βιοµηχανική Εταιρεία» (η Εταιρεία), 

καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο 

Όµιλος), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 

που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 

των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά 

µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 

την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 

εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση 

τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 

συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου 

µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση 
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ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και 

περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη 

χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

τα άρθρα 43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν.2190/20, 

καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις 

συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Παναγιώτης Κ. Παπακωνσταντίνου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16651 
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Ε 

Ε. Έκθεση Συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτή 

επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρο 2 παρ.4 του Ν. 

3016/2002 

 
ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρου 2, παρ. 4 του Ν.3016/2002 

Περί των συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν, κατα την 

έννοια του Αρθ.42ε,παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, επιχειρήσεις κατά την χρήση 2007. 
 

Κατά τη χρήση 2007 οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις κατωτέρω επιχειρήσεις είχαν όπως 
παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται: 
 

Α/Α ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΡΟΕΣ - 
ΕΞΟ∆Α 

ΕΙΣΡΟΕΣ - 
ΕΣΟ∆Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ     
 Μισθώµατα γραφείων 1.997,87 0,00 0,00 0,00 

 Παροχή υπηρεσιών ∆ιοικητικής 
υποστήριξης 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

  11.997,87 0,00 0,00 0,00
2 ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ     
 Μισθώµατα εξοπλισµού 0,00 0,00 177.289,92 0,00

 Μισθώσεις µηχ/των και 
εξοπλισµού       440.085,42 12.150,00 

 
178.500,00 

 
0,00

 Παροχή υπηρεσιών ∆ιοικητικής 
υποστήριξης 13.120,16 0,00 0,00 

 
369,61

 Μισθώµατα γραφείων 4.047,36 0,00 0,00 
 Πώληση Α’ & Β’ Υλών 10.613,69 0,00 0,00 
  467.866,60 12.150,00 355.789,90 369,61 

3 ∆ΙΑ ΑΕ     
 Μισθώµατα γραφείων 1.008,00 0,00 0,00 0,00 

 Παροχή υπηρεσιών ∆ιοικητικής 
υποστήριξης 50.000,00 0,00 59.500,00 0,00 

  51.008,00 0,00 59.500,00 0,00 
4 ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.     
 Μισθώµατα γραφείων 1.008,00 0,00 0,00 0,00 
  1.008,00 0,00 0,00 0,00 

5 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.     
 Μισθώµατα γραφείων 1.650,00 0,00 0,00 0,00 

 Παροχή υπηρεσιών ∆ιοικητικής 
υποστήριξης 200.000,00 0,00 238.000,00 0,00 

  201.650,00 0,00 238.000,00 0,00 
 Σύνολο 733.530,47 12.150,00 653.289,92 369,61 
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ΣΤ

ΣΤ. Πληροφορίες του αρθρου 10 Ν. 3401/2005 

Οι παρακάτω γνωστοποιήσεις/Ανακοινώσεις, έχουν σταλλεί στο ηµερήσιο δελτίο τιµών και βρίσκονται 

αναρτηµένες στην σελίδα του Χ.Α., όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας µας www.domik.gr. 

Θέµα  Ηµεροµηνία 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/12/2007 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556/2007 31/12/2007 

Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 27/12/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 27/12/2007 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 24/12/2007 

∆ιευκρινιστική ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 24/12/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 18/12/2007 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας ν.3556/2007 18/12/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/12/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/12/2007 

Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 14/12/2007 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 14/12/2007 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 30/11/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 29/11/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 29/11/2007 
Ανακοίνωση σχετικά µε τις σηµαντικές συµµετοχές από υπόχρεα πρόσωπα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 3556/2007 31/10/2007 
Υποχρέωση ενηµέρωσης της εταιρίας από µετόχους και άλλα υπόχρεα πρόσωπα, σύµφωνα µε το 
Ν.3556/2007 30/10/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 11/10/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 6/9/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/8/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/8/2007 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 27/8/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 10/8/2007 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 18/7/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 10/7/2007 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 5/7/2007 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 3/7/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 18/6/2007 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 5/6/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 31/5/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/5/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/5/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/3/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/3/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 29/3/2007 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 29/3/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 16/3/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 7/2/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 2/2/2007 

Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 17/1/2007 

Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 17/1/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 16/1/2007 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 15/1/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 4/1/2007 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 3/1/2007 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 3/1/2007 
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Ζ 

Ζ. Η διεύθυνση του διαδυκτίου όπου έχουν αναρτηθεί οι ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή και οι εκθέσεις του ∆.Σ. των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  

 

 
   Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις του Οµίλου ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης 

είναι οι εξής: 

 

Επωνυµία θυγατρικής 
Ποσοστό συµµετοχής 

31.12.2007 

∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 99,00% 

∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 97,51% 

∆ΙΑ ΑΕ 51,00% 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε. (πρωην ∆Ι.ΠΑ.Κ. ΑΕ)   99,98%   

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε. 40,00% 

Υποθυγατρικές µέσω της εταιρείας  

∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε. 96,53% 

ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε. 96,53% 

 

   Στην ιστοσελίδα της εταιρείας µας www.domik.gr, βρίσκονται αναρτηµένες οι ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις 

του ∆.Σ. των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 


