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Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ», της εταιρικής χρήσης που 
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση 
της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των 
οικονοµικών καταστάσεων εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.  

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 
κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των 
δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε 
παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.  

Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών 
της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε 
αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν 
υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.  

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 9 που 
παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι 
φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 µέχρι και 2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε 
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής προσθετών φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 
ελεγχθούν και θα 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.  

 

 

 
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7 429 911 
429 911 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5 147.968 147.667 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.578 2.896 
152.546 150.563 

Σύνολο ενεργητικού 152.975 151.474 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 6 200.000 200.000 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -59.509 -51.916 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 140.491 148.084 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Yποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 11 12.484 3.390 
12.484 3.390 

Σύνολο υποχρεώσεων 12.484 3.390 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 152.975 151.474  

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 20 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. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Έξοδα διοίκησης -7.112 -8.934 

Ζηµιές προ φόρων -7.112 -8.934 
Φόρος εισοδήµατος 9 -482 -533 

Καθαρ ζηµίες χρήσης -7.594 -9.467  

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 200.000 -42.449 157.551 

Καθαρό κέρδος περιόδου 0 -9.467 -9.467 

31 ∆εκεµβρίου 2004 200.000 -51.916 148.084 

1 Ιανουαρίου 2005 200.000 -51.916 148.084 
Καθαρό κέρδος περιόδου 0 -7.594 -7.594 

31 ∆εκεµβρίου 2005 200.000 -59.509 140.491  

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 
31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Καθαρά κέρδη περιόδου -7.594 -9.467 

Προσαρµογές για:   

Φόρο εισοδήµατος 482 533 

 -7.112 -8.934 
   

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν) -301 -315 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν) 9.094 1.095 

 8.794 779 

   

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.682 -8.155 

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.682 -8.155 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 2.896 11.051 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 4.578 2.896 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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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 στη Φιλελλήνων 18 Χαλάνδρι, Αθήνα. 

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 16 
Μαρτίου 2006 και υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία θα 
συνεδριάσει τον Ιούνιο  2006. 

 

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. 

Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 ‘Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ’ και άλλων προτύπων, η  
Εταιρεία εφάρµοσε τα ∆ΠΧΠ που ισχύουν την 31 ∆εκεµβρίου 2005 στα οικονοµικά στοιχεία από 1 
Ιανουαρίου 2004, εκτός από τα πρότυπα που αφορούν στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που θα εφαρµοσθούν 
από 1 Ιανουαρίου 2005 και δεν συµπεριλαµβάνονται στα συγκριτικά στοιχεία (2004) σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. 

Οι Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΕΓΠΛΑ») διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα 
∆ΠΧΠ.  Κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών πληροφοριών η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διαφοροποίησε 
κάποιους λογιστικούς χειρισµούς και µεθόδους αποτίµησης που εφαρµόζονταν στις οικονοµικές καταστάσεις 
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κατά ΕΓΠΛΑ, έτσι ώστε να συµµορφωθεί µε τα ∆ΠΧΠ. Τα κονδύλια σε σχέση µε το 2004 έχουν 
αναµορφωθεί, ώστε να λαµβάνουν υπόψη αυτές τις αναµορφώσεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις 
λογιστικές πολιτικές παρακάτω. 

Συµφωνίες και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από ΕΓΠΛΑ σε ∆ΠΧΠ στα ίδια κεφάλαια και 
αποτελέσµατα της Εταιρείας παρέχονται στην Σηµείωση 5. 

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

 

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή µεταγενέστερα και τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια. Η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1.1.2006) 
 
• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για προβλεπόµενες 

ενδοοµιλικές συναλλαγές (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης και ∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1 
Ιανουαρίου 2006). 

 
• ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή 

στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου 2007). 

 
• ∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική 

µίσθωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
 
• ∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, 

Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006). 
 
• ∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – 

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005). 
 
 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
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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. 

 

2.4 Εµπορικές απαιτήσεις 

Από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις.  Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζεται 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 του ποσού που αναµένεται να 
εισπραχθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

Από 1 Ιανουαρίου 2005 

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. 

 

2.5 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. 

 

2.6 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.7 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 
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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. 

 

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 Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 

4.1 Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι οι πρώτες οικονοµικές 
καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και έχουν καταρτισθεί όπως περιγράφεται στην 
Σηµείωση 2.1. Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 1 για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας σε ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2004. Η Εταιρεία κατήρτισε τον κατά 
∆ΠΧΠ Ισολογισµό έναρξης, µε αυτήν την ηµεροµηνία. Η ηµεροµηνία αναφοράς αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ από την Εταιρεία είναι η 1η 
Ιανουαρίου 2005. 

Οι εξαιρέσεις και απαλλαγές, από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ που παρέχει το ∆ΠΧΠ 1 δεν 
είχαν εφαρµογή στη Εταιρεία. 

 

4.2 Συµφωνίες µεταξύ των ∆ΠΧΠ και ΕΓΠΛΑ 

Οι ακόλουθες συµφωνίες παρουσιάζουν την επίδραση της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ : 

– Ισολογισµός 1η Ιανουαρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.1) 

– Ισολογισµός 31η ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.2) 

– Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 (Σηµείωση 5.3.3) 

– Ίδια Κεφάλαια, την 1η Ιανουαρίου και 31η ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.4) 

– Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 (Σηµείωση 5.3.5) 
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5.3.1 Συµφωνία Ισολογισµού 1η Ιανουαρίου 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 

∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 146.732 -146.732 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.127 -4.127 0
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0 1.444 1.444

150.860 -149.416 1.444 
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 619 146.732 147.351
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.051 0 11.051

11.670 146.732 158.402 
Σύνολο ενεργητικού 162.530 -2.684 159.846 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 200.000 0 200.000
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -39.766 -2.683 -42.449

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 160.234 -2.683 157.551 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.295 0 2.295

Σύνολο υποχρεώσεων 2.295 -0 2.295 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 162.530 -2.684 159.846  
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5.3.2 Συµφωνία Ισολογισµού 31η ∆εκεµβρίου 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 

∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 146.732 -146.732 0 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.802 -2.802 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0 911 911 

149.535 911 
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 935 146.732 147.667 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.896 0 2.896 

3.831 150.563 
Σύνολο ενεργητικού 153.365 -1.891 151.474 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 200.000 200.000 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -50.025 -1.891 -51.916 

149.975 148.084 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 149.975 148.084 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.390 3.390 

3.390 3.390 
Σύνολο υποχρεώσεων 3.390 3.390 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 153.365 -1.891 151.474  
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5.3.3 Συµφωνία Κατάστασης Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 

∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

Έξοδα διοίκησης -10.259 1.325 -8.934 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -10.259 1.325 -8.934 
Κέρδη προ φόρων -10.259 1.325 -8.934 
Φόρος εισοδήµατος 0 -533 -533 
Καθαρά κέρδη περιόδου -10.259 792 -9.467  
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5.3.4 Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

1 Ιανουαρίου 
2004

31 
∆εκεµβρίου 

2004

Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές 
Λογιστικές Αρχές 160.234 149.975 

∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38 (2.683) (1.891)

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ (2.683) (1.891)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 157.551 148.084 
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5.3.5 Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31 
∆εκεµβρίου 

2004

Σύνολο Κερδών/ (Ζηµιών) σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά 
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (10.259)

∆ιαγραφή Αϋλων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
βάση των ∆ΠΧΠ 792

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ 792 
Σύνολο Κερδών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ -9.467 
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5 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

6 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας για τη χρήση του 2005 και 2004 ανέρχεται σε ευρώ 200.000 που 

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

 

7 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-05 31-∆εκ-04

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 429 911 
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών

429 911  

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 0 0 

Προκαταβολές 146.732 

Λοιπές Απαιτήσεις 1.236 147.667 

Σύνολο 147.968 147.667 

  0  
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 
Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 1.444 1.444 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων -533 -533 

’31 ∆εκεµβρίου 2004 911 911 

1 Ιανουαρίου 2005 911 911 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων -482 -482 

’31 ∆εκεµβρίου 2005 429 429  

 

 

∆εν υφίστανται σηµαντικές µη-αναγνωρισµένες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 

8 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 3.962 3.962 3.962 3.962 

Λοιπά 3.150 3.150 4.972 4.972 

Σύνολο 7.112 7.112 8.934 8.934 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 

 

  31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου -911 -1.444 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων 482 533 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου -429 -911 
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9 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγθεί  φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως 2005.  

 

10 Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  

 

 

11 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

Αγορές:€ 1.094,51 αφορούν τη χρήση 2005. 

Υποχρεώσεις: €12.484,00 αφορούν τη χρήση 2005. 

   31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Καθαρά κέρδη περιόδου (7.594) (9.467) 
Προσαρµογές για: 

Φόρο εισοδήµατος 482 533 

(7.112) (8.934) 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) (301) (315) 
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) 9.094 1.095 

8.794 779 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.682 (8.155) 

  31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 7) 
482  533 
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12 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις. 

Με βάση την Ελληνική Νοµοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για ορισµένες χρήσεις (βλέπε 
σηµείωση 12) δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η επιβάρυνση που τυχόν προκύψει σε περίπτωση διενέργειας 
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί. 

 

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006 

 

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΚΕΓΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 

   

 


