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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της  ́ ΄∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.΄΄ 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΄΄∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.΄΄ (η Εταιρεία), 
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 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 κατά την 31 

∆εκεµβρίου 
2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που 
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έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε 
την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 και µετά 
δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο 
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και 
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 
στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές 

µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.     

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 

Όµηρος ∆. ∆εληφώτης 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 10461 

ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Σηµ. 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  - 38 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5 146.732 - 

  146.732 38 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5 3.115 148.821 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  503 2.807 

  3.618 151.628 

Σύνολο ενεργητικού  150.350 151.666 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 7 200.000 200.000 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον         (76.466) (67.412) 

  123.534 132.588 

      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  123.534 132.588 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτες  9 643 - 

Yποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 11 26.173 19.079 

  26.816 19.079 

Σύνολο υποχρεώσεων  26.816 19.079 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  150.350 151.667 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

 Σηµ. 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Έξοδα διοίκησης 10 (9.016) (7.517) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  (9.016) (7.517) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) – καθαρά  - 5 

Ζηµιές προ φόρων  (9.016) (7.512) 

Φόρος εισοδήµατος 11 (38) (391) 

Καθαρά ζηµίες χρήσης  (9.054) (7.903) 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο 

1-Ιαν-06 200.000 (59.509) 140.491 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές) περιόδου -   (7.903) (7.903) 

31-∆εκ-06 200.000 (67.412) 132.588 

 

1 Ιανουαρίου 2007 200.000 (67.412) 132.588 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές) περιόδου -   (9.054) (9.054) 

31 ∆εκεµβρίου 2007 200.000 (76.466) 123.534 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.    

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.304) (1.776) 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες - 5 

     

   

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (2.304)  (1.771) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 2.807 4.578 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 503 2.807 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ Α.Ε.  

Η Εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στην εκµετάλλευση λατοµικών προϊόντων. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στην Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά Αττικής. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µε ποσοστό 50,50%, η οποία είναι 100% θυγατρική της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΑΕ και τα οικονοµικά της στοιχεία περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις αυτών. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 24  
Μαρτίου 2008 και υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία θα 
συνεδριάσει τον Ιούνιο  2008. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο 
υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από 
συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ 
και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην 
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39. 

Αυτές οι οικονοµικές πληροφορίες προετοιµάσθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί.  Οι περιοχές 
που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 
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2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. 
Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 

• ∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο 
∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόµηση και 
αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων της εταιρείας , ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη 
φορολογία και τους προµηθευτές και λοιπές υποχρέωσες.  Οι πρόνοιες του συγκεκριµένου προτύπου έχουν 
εφαρµοστεί στην σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

• ∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του  ∆ΛΠ 29 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο παρουσίασης στην 
οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού 
νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι 
η εταιρεία δεν λειτουργεί σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές της καταστάσεις.  

• ∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων - όπου το 
αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που 
εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2. Η 
διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων 

Η διερµηνεία απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει για 
να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο  παράγωγο όταν 
η οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 
στην εταιρεία. 

• ∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση 

Η διερµηνεία απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον αφορά 
την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η 
διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

 



 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007 

  
 

(11) / (18) 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική 
διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο 
του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η διερµηνεία δεν 
έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που 
χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’ πόντους’’ ή ‘’ ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που 
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

• ∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο 
σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η 
διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου 
απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη 
µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου 
κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση.   Εφόσον η εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους 
εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή.    

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») το οποίο είναι και το 
νόµισµα παρουσίασης.   

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή 
των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 
νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και 
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
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2.4 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος 
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης. 

2.5 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι 
η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το 
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

2.6 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.8 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία δεν έχει αναπτύξει ακόµα δραστηριότητα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. 

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές 
και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό 
αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 
επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων της Εταιρείας  σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Η εταιρεία δεν εχει δανειακές υποχρεώσεις 

4.1 ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας των εταιρειών της Εταιρειας , την επίτευξη των 
αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική του ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρειας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός ∆ανεισµός της Εταιρειας (ήτοι, 
συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα). Η εταιρεία δεν 
εχει δανειακές υποχρεώσεις.  

Τα ταµειακα διαθεσιµα της Εταιρειας είναι ως ακολουθως :  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 31-∆εκ.-07 31-∆εκ.-06 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 503 2.807 

Μελλοντικά η Εταιρεια στοχεύει να παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση µε τη χρήση αριθµοδεικτών όπως ενδεικτικά της 
κεφαλαιακής µόχλευσης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής 
θέσης πλέον καθαρός δανεισµός). Καθώς η Εταιρεια διαθέτει καθαρά διαθέσιµα, ο υπολογισµός του προαναφερόµενου δείκτη 
κεφαλαιακής µόχλευσης δεν έχει εφαρµογή. 
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5  Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Προκαταβολές - 146.732 

Λοιπές Απαιτήσεις 149.847 2.089 

Σύνολο 149.847 148.821 

   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 146.732 146.732 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.115 2.089 

 149.847 148.821 

  Οι απαιτήσεις δεν περιλαµβάνουν αλλα  νοµίσµατα εκτος από ευρω  

6 Ταµειακα διαθεσιµα και ισοδυναµα  

 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 250 540 

Καταθέσεις όψεως 253 2.267 

Σύνολο 503 2.807 

Τα ταµειακα διαθεσιµα και ισοδυναµα δεν περιλαµβάνουν αλλα  νοµίσµατα εκτος από ευρω  

7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας για τη χρήση του 2007 και 2006 ανέρχεται σε ευρώ 200.000 που 

αποτελείται από 200.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 1 έκαστη και είναι πλήρες καταβεβληµένο. 

 Κοινές µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 200.000   200.000   

31 ∆εκεµβρίου 2006 200.000   200.000   

 

 Κοινές µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 200.000   200.000   

31 ∆εκεµβρίου 2007 200.000   200.000   
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8 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:   

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνων - 38 

 - 38 

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου (38) (429) 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων  38 391 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου - (38) 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 
∆ιαφορετικές 

φορολογικές αποσβεσεις Σύνολο 

1-Ιαν-06 429 429 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (391) (391) 

31-∆εκ-06 38 38 

 

1 Ιανουαρίου 2007 38 38 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (38) (38) 

31 ∆εκεµβρίου 2007 - - 

 

∆εν υφίστανται σηµαντικές µη-αναγνωρισµένες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναβαλλόµενης φορολογίας. 
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9 Προµηθευτες και λοιπες υποχρεωσεις 

 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Προµηθευτές 643   
   

  - 

Υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη 26.173  
 

19.079 

Σύνολο 26.816   19.079   

   

Βραχυπρόθεσµες 26.816   
 

19.079 

Σύνολο 26.816   19.079   

Οι Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις δεν αναλυονται σε περαιτερω αλλα  νοµίσµατα εκτος από ευρω  

 

10 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.                       

31-∆εκ-06  Έξοδα διοίκησης Σύνολο 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  1.056 1.056 

Λοιπά  6.461 6.461 

Σύνολο  7.517 7.517 

 

31-∆εκ-07  Έξοδα διοίκησης Σύνολο 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  1.056 1.056   

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων  2.000 2.000   

Λοιπά  5.960 5.960 

Σύνολο  9.016 9.016 
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11 Φόρος εισοδήµατος 
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Αναβαλλόµενος φόρος 38 391 

Σύνολο 38 391 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-07 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (9.016)   (9.016)   

Συντελεστής φορολογίας: 25%  

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες (2.254)    

 

Φόρος επί 
αναµορφώσεων 

Αναµορφώσεις 

Αναµορφώσεις 2.292 9.168    

Φορολογητέα κέρδη / (ζηµιές) -  153   

Φορολογία στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 38   - 

Φορολογητέα κέρδη / (ζηµιές)  - 153   

Φορολογία στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 38   - 
 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγθεί  φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως 2006.  

12 Λειτουργικες ταµειακες ροες  

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  

 Σηµ. 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Καθαρά κέρδη περιόδου  (9.054) (7.903) 

Προσαρµογές για:    

Φόρο εισοδήµατος  38 391 

Έσοδα τόκων  - (5) 

  (9.016) (7.517) 

    

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  (1.026) (854) 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  7.738 6.595 

  6.712 5.741 

    

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (2.304) (1.776) 
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13 Συναλλαγές και υπόλοιπα της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

Αγορές: € 1.094,51 αφορούν τη χρήση 2007. 

Υποχρεώσεις: €26.173,50 αφορούν τη χρήση 2007. 

 

14 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις. 

Με βάση την Ελληνική Νοµοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για ορισµένες χρήσεις δεν 
έχουν καταστεί οριστικές (2003-2007). Η επιβάρυνση που τυχόν προκύψει σε περίπτωση διενέργειας 
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί. 

 

Αθήνα ,  24  Μαρτίου 2008 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ∆/ΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

  

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Α.∆.Τ. ΑΕ 065864 Α.∆.Τ. ΑΑ. 025873 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 0017214                  
Α' ΤΑΞΗΣ 


