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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

(ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΘΕΜΑ  ΕΜΦΑΣΗΣ) 

Προς τους Μετόχους  της  Εταιρίας  

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας 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 
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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 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 έως και 2007 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. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις 
συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.    

 

Αθήνα,    15 Απριλίου 2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ∆. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 101 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Σηµ.  31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Ενσώµατα πάγια 5  219.225  526 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6  4.922  1.792 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13  242  2.421 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7  2.109  -  

   226.499  4.739 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7  1.125.811  1.452.088 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8  177.468  158.406 

   1.303.278  1.610.494 

Σύνολο ενεργητικού   1.529.777  1.615.233 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους      
Μετοχικό κεφάλαιο 9  200.000  200.000 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   -  - 
Λοιπά αποθεµατικά 10  336.011  233.615 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   72.401  91.283 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   608.412  524.899 
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια Μακροπρόθεσµα   -  - 
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 14  968  9.684 
    968  9.684 
      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11  920.397  636.801 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   -  19.386 
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα   -  424.463 
Μερίσµατα πληρωτέα        
   920.397  1.080.650 
Σύνολο υποχρεώσεων   921.365  1.090.334 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   1.529.777  1.615.233 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Σηµ.  31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Πωλήσεις   1.057.214  1.100.000 

Κόστος πωληθέντων 18  -835.424  -791.535 

Μεικτό κέρδος   221.790  308.465 
Έξοδα διοίκησης 18  -76.724  -150.921 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 19  -13.524  -83 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   131.541  157.461 
Έσοδα από µερίσµατα   -  - 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 15  -17.256  -14.524 

Κέρδη προ φόρων σύνολο   114.285  142.937 
Φόρος εισοδήµατος 18  -30.772  -44.054 

Κέρδη µετά από φόρους  σύνολο   83.513  98.883 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 200.000 151.180 74.836 426.016 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα 
στα ίδια κεφάλαια    - 
Καθαρό κέρδος χρήσης   98.883 98.883 

Μεταφορά σε αποθεµατικά   82.435 -82.435 - 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
χρήσεως - - 98.883 98.883 

     
31 ∆εκεµβρίου 2006 200.000 233.615 91.283 524.899 
     
     

1 Ιανουαρίου 2007 200.000 233.615 91.283 524.899 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)    - 

Καθαρό κέρδος χρήσης   83.513 83.513 

Μεταφορά σε/από αποθεµατικά   102.396 -102.396 - 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
χρήσεως - - 83.513 83.513 

     
31 ∆εκεµβρίου 2007 200.000 336.011 72.401 608.412 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 Σηµ.  31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων   114.285 142.937 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  5,6  26.819 12.486 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας   12.372 -235 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15  18.289 14.759 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :     

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   325.342 -315.611 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   283.596 179.870 

Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης   -8.716 - 

Μείον :     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   -18.289 -14.759 

Καταβεβληµένοι φόροι   -49.152 -31.887 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   704.546 -12.440 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5,6  -262.053 -10.674 

Τόκοι εισπραχθέντες    1.033 235 

Λοιπά       

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β)   -261.021 -10.439 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εκδοση κοινών µετοχών   - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   - - 

Αποπληρωµή δανεισµού 12  -424.463 -179.712 

Μερίσµατα πληρωθέντα   -  -  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες 
(γ)   -424.463 -179.712 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ)   19.062 -202.590 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης   158.406 360.996 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης   177.467 158.406 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως στον κλάδο της ενέργειας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην 
Ελλάδα. 

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε., οι οποίες είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο www.etae.com.  Η 
Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε. έχει έδρα την Ελλάδα και είναι η τελική µητρική της Εταιρείας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 6 Μαρτίου 2008 τελούν υπό την 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2008 και είναι διαθέσιµες στη 
διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας, www.etae.com. 

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 καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία 
έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

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 στη Σηµείωση 4.   

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. 
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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. 

 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Το ∆ΠΧΠ 8 δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρεία. 

• ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 
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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 Εταιρεία θα 
εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας 
θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές 
µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 12 – Συµβάσεις Παραχώρησης  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε 
συµβάσεις παραχώρησης. Η εν λόγω διερµηνία  δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

• ∆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 στην Εταιρεία. 

 

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. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της 
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε 
την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας 
αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που 
αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο 
µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

 

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 
αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται 
µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : 

- Κτίρια 40 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5 – 7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 – 7 έτη 

- Λογισµικό 1 – 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 5 – 7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
τουλάχιστον  κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.6). 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι 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. Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

2.7 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. 

2.8 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. 

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

2.10 ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

2.11 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. 

 

2.12 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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2.13 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

2.14 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. ∆ιαφορές 
που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς, 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο  και κίνδυνο επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση της Εταιρείας και από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και 
διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση 
προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που 
αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την 
γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο 
κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, η χρήση παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών 
εργαλείων, καθώς και η βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 
ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, καθώς και πιστωτικά όρια. 

3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας και 
την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογείται ο Καθαρός 
∆ανεισµός (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα), εφόσον η Εταιρεία έχει δάνεια. 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία. 

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις διοικήσεως 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις 
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις 
και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

 
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. 
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5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 
Μεταφορικά 

µέσα  
Μηχ/κός   

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος     
1-Ιαν-2006 - 1.621 24.306 25.927 

Προσθήκες - - 10.674 10.674 

31-∆εκ-2006 - 1.621 34.980 36.601 
     

1-Ιαν-2007 - 1.621 34.980 36.601 
Προσθήκες 38.701 215.713 3.205 257.619 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές - -14.867 - -14.867 

31-∆εκ-2007 38.701 202.467 38.185 279.353 
     

Συσσωρευµένες αποσβέσεις     

1-Ιαν-2006 - -941 -23.508 -24.449 
Αποσβέσεις χρήσεως  - -154 -11.472 -11.626 

31-∆εκ-2006 - -1.095 -34.980 -36.075 
     

1-Ιαν-2007 - -1.095 -34.980 -36.075 
Αποσβέσεις χρήσεως -1.982 -20.328 -3.205 -25.515 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές - 1.463 - 1.463 

31-∆εκ-2007 -1.982 -19.961 -38.185 -60.127 
     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 - 526 - 526 

     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 36.719 182.506 - 219.225 

∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2006 και 2007. 
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6 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Λογισµικό  Λοιπά Σύνολο 
Κόστος    

1-Ιαν-2006 7.700 6.942 14.642 
Προσθήκες -   - 

31-∆εκ-2006 7.700 6.942 14.642 
    

1-Ιαν-2007 7.700 6.942 14.642 
Προσθήκες 4.434   4.434 

31-∆εκ-2007 12.134 6.942 19.076 
    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

1-Ιαν-2006 -5.048 -6.942 -11.990 
Αποσβέσεις χρήσεως -860   -860 

31-∆εκ-2006 -5.908 -6.942 -12.850 
    

1-Ιαν-2007 -5.908 -6.942 -12.850 
Αποσβέσεις χρήσεως -1.303   -1.303 

31-∆εκ-2007 -7.212 -6.942 -14.154 
    

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.792 - 1.792 

    

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 4.922 - 4.922 

 

7 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Πελάτες 8.409 1.444.550 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 1.106.864 - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 1.115.273 1.444.550 
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 1.173 - 

Λοιπές Απαιτήσεις 11.473 7.538 

Σύνολο 1.127.920 1.452.088 

   
Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  
Ενεργητικού 2.109 - 

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 1.125.811 1.452.088 

 1.127.920 1.452.088 
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8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 2.001 10.645 

Καταθέσεις όψεως 175.466 147.760 

Σύνολο 177.468 158.406 

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 20.000 200.000 200.000 
Έκδοση νέων µετοχών / 
(µείωση) - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2006 20.000 200.000 200.000 
    

1 Ιανουαρίου 2007 20.000 200.000 200.000 
Έκδοση νέων µετοχών / 
(µείωση) -  -  - 

31 ∆εκεµβρίου 2007 20.000 200.000 200.000 

 

10 Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 
Τακτικό 

αποθεµατικο 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 11.381 139.799 151.180 
Μεταφορά από/(σε) 
αποτελέσµατα 5.187 77.249 82.436 

31 ∆εκεµβρίου 2006 16.567 217.048 233.615 

    
1 Ιανουαρίου 2007 16.567 217.048 233.615 
Μεταφορά από/(σε) 
αποτελέσµατα 3.849 98.547 102.396 

31 ∆εκεµβρίου 2007 20.416 315.595 336.011 
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11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Προµηθευτές 168.966 280.614 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη 89.645 125.638 

Λοιπές υποχρεώσεις 42.852 230.549 

Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη 618.933 - 

Σύνολο 920.397 636.801 

   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 920.397 636.801 

Σύνολο 920.397 636.801 

 

12 ∆άνεια 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   

Τραπεζικός δανεισµός - 424.463 

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής: 

  έως 6 µήνες 
31-∆εκ-06  424.463 

Σύνολο δανείων  424.463 
   

31-∆εκ-07  0 

Σύνολο δανείων  0 

 

13 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 µετά από 12 µήνες 242 2.421 

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών -  -  

Σύνολο 242 2.421 
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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 -2.421 -804 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων  2.179 -1.617 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου -242 -2.421 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 
παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006  804 804 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων   1.617 1.617 

31 ∆εκεµβρίου 2006 0 2.421 2.421 
    

1 Ιανουαρίου 2007 0 2.421 2.421 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων  -2.179 -2.179 

31 ∆εκεµβρίου 2007 0 242 242 

∆εν υφίστανται σηµαντικές µη-αναγνωρισµένες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναβαλλόµενης φορολογίας. 
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14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:   

Συνταξιοδοτικές παροχές 968 9.685 

Σύνολο 968 9.685 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ. 31): 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Συνταξιοδοτικές παροχές -8.716 6.467 

Σύνολο -8.716 6.467 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 968 9.685 

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) -  -  

Υποχρέωση στον ισολογισµό 968 9.685 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.556 486 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 338 40 

Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων αναλογιστικών (κερδών) / ζηµιών -105 -274 

Κόστος προϋπηρεσίας - 6.216 
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην 
περίοδο -11.505 -  

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 17) -8.716 6.467 

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Yπόλοιπο έναρξης 9.685 3.217 

Σύνολο χρέωσης (πίστωσης)  στα αποτελέσµατα -8.716 6.467 

Υπόλοιπο τέλους 968 9.685 
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15 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Έξοδα τόκων   
 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις 18.289 14.759 
   
Έσοδα τόκων / χρεογράφων   
Έσοδα τόκων 1.033 235 
   

Σύνολο 17.256 14.524 

 

16 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 123.423 126.687 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 32.050 34.464 
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών -8.716 6.467 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 726 2.101 

Σύνολο 147.484 169.720 

 

 
 

17 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 149.698 -2.214 147.484  74.926 94.793 169.720 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  21.007 4.509 25.515  154 11.472 11.626 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  1.303 - 1.303  - 860 860 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 68.498 - 68.498  66.389 - 66.389 
Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση 
τεχνικών έργων 281.738 37.575 319.314  517.507 - 517.507 

Λοιπά 313.180 36.854 350.034  132.559 43.796 176.355 

Σύνολο 835.424 76.724 912.148  791.535 150.921 942.456 
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18 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Φόρος χρήσης 28.593 45.671 

Αναβαλλόµενος φόρος  2.179 -1.617 

Σύνολο 30.772 44.054 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

 

  31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Κέρδη προ φόρων  114.285   142.937   

Συντελεστής φορολογίας:  25% 29% 

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

 
28.571 41.452 

Φόρος για:    

Έπιπλέον έξοδα  που εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς (πχ αποσβέσεις αΰλων 
που έχουν διαγραφεί στα ∆ΠΧΠ)  2.200 2.344 

Έξοδα φόρων, για τα οποία δεν αναγνωρίζεται 
φόρος εισοδήµατος ενεργητικού  - 259 

Φόροι  30.772 44.054 

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση  2002. 

 

19 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων 
παγίων στοιχείων -13.405 - 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) -120 83 

Σύνολο -13.524 83 
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20 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  

 

21 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) έχουν ως εξής: 

 

Εσοδα / Εξοδα συνδεδεµένων µερών 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών  1.050.147 1.100.000 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  221.415 103.693 

Απαιτήσεις   1.106.864 1.444.550 

Υποχρεώσεις   618.933 437.469 

 

22 Λοιπές σηµειώσεις 

-  Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

- ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρείας.  

- Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2007 ανέρχεται σε 7 άτοµα και την 31.12.2006 
ανερχόταν σε 8 άτοµα. 

 

 

Κηφισιά, 6 Μαρτίου 2008 
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