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Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. 
Ελέγξαµε  τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε., 
της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005.Η ευθύνη της σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. 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 να διασφαλίζει 
εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική 
βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν 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 εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 
καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε 
παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσης µας.  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 
ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα 
αποτελέσµατα των εργασιών της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις 
προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 
  

 

 

Αθήνα  22 Μαρτίου 2006 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Όµηρος ∆. ∆εληφώτης 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 10461 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 6 0 1.262.024 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 0 1.041 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8 2.095 2.095 
2.095 1.265.160 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 1.170.925 414.078 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.155 72.145 
1.183.079 486.223 

Σύνολο ενεργητικού 1.185.174 1.751.384 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 9 1.160.000 1.160.000 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -90.526 -31.195 
1.069.474 1.128.805 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.069.474 1.128.805 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10 0 112.500 
0 112.500 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 115.700 501.363 

∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 0 8.716 
115.700 510.079 

Σύνολο υποχρεώσεων 115.700 622.579 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.185.174 1.751.383  

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Πωλήσεις 0 4.659.542 

Κόστος πωληθέντων 0 -4.429.661 

Μεικτό κέρδος 0 229.881 
Έξοδα διοίκησης -23.782 -159.944 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 14 -35.548 49.967 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -59.330 119.904 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 0 -78.240 

Κέρδη προ φόρων -59.330 41.664 

Φόρος εισοδήµατος 13 0 -72.859 

Καθαρά κέρδη περιόδου -59.330 -31.195 

12 µήνες έως

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 17  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 0 0 0 

Καθαρό κέρδος περιόδου -31.195 -31.195 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) 1.160.000 1.160.000 

31 ∆εκεµβρίου 2004 1.160.000 -31.195 1.128.805 

1 Ιανουαρίου 2005 1.160.000 -31.195 1.128.805 

Καθαρό κέρδος περιόδου 0 -59.330 -59.330 

31 ∆εκεµβρίου 2005 1.160.000 -90.526 1.069.474  
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15 (1.314.340) 700.731 

Καταβληθέντες τόκοι 0 (78.240)

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος 0 (72.859)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -1.314.340 549.631

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 6 0 (2.261.116)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 0 (17.075)

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 1.262.024 631.988 

Πωλήσεις άυλων παγίων 1.041 0 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1.263.065 -1.646.203

Τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών 9 0 1.160.000 

∆άνεια αναληφθέντα 0 8.716 

Αποπληρωµή δανεισµού (8.716) 0 

Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -8.716 1.168.716

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (59.991) 72.145 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 72.145

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 12.155 72.145  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 17  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως στην έρευνα και εκµετάλλευση µεταλλευτικών ορυκτών . 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στη Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα. 

Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία είναι 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΑΕ και τα οικονοµικά της στοιχεία περιλάµβανόνται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάστεις αυτών. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 Μαρτιου 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 
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. 
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Αυτές οι οικονοµικές καταστάσειςπροετοιµάσθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός 
από την αποτίµηση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων , οι οποίες 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 στην Σηµείωση 4. 

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. 

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. 
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(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 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές 
σε τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές 
επιτοκίων. 
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3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία. 

 

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. 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

 (α) 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. 

 

5 Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 

5.1 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 µοναδική προσαρµογή µετάβασης στα ∆ΠΧΠ αφορά προκαταβολή για αγορά παγίων αξίας  € 1.571 η οποία 
µεταφέρθηκε από τα ενσώµατα πάγια στους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Επιπλέον η εταιρεία συνέταξε 
πρώτο Ισολογισµό µε ηµεροµηνία 31.12.2004 και κατά συνέπεια δεν συνέταξε Ισολογισµό Μετάβασης κατά 
την 1.1.2004 
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6 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Μεταφορικά 
µέσα Μηχ/κός Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ - Κόστος

1-Ιαν-04 0 0 0 0 
Προσθήκες 26.033 2.207.418 27.666 2.261.116 

Πωλήσεις / διαγραφές 0 -663.282 0 -663.282 

31-∆εκ-04 26.033 1.544.136 27.666 1.597.834 

1-Ιαν-05 26.033 1.544.136 27.666 1.597.834 
Πωλήσεις / διαγραφές -26.033 -1.544.136 -27.666 -1.597.834 

31-∆εκ-05 0 0 0 0 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 0 0 0 0 

Αποσβέσεις περιόδου -9.337 -422.712 -17.559 -449.609 

Πωλήσεις / διαγραφές 0 113.799 0 113.799 

31-∆εκ-04 -9.337 -308.914 -17.559 -335.810 

1-Ιαν-05 -9.337 -308.914 -17.559 -335.810 

Πωλήσεις / διαγραφές 9.337 308.914 17.559 335.810 

31-∆εκ-05 0 0 0 0 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004 16.696 1.235.222 10.107 1.262.024 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2005 0 0 0 0  
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7 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-04 0 0 0 
Προσθήκες 2.309 14.765 17.075 

31-∆εκ-04 2.309 14.765 17.075 

1-Ιαν-05 2.309 14.765 17.075 
Πωλήσεις/ διαγραφές -2.309 -14.765 -17.075 

31-∆εκ-05 0 0 0 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 0 

Αποσβέσεις περιόδου -1.268 -14.765 -16.033 

31-∆εκ-04 -1.268 -14.765 -16.033 

1-Ιαν-05 -1.268 -14.765 -16.033 

Πωλήσεις/ διαγραφές 1.268 14.766 16.034 

31-∆εκ-05 0 0 0 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.041 0 1.041 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 0 0 0  
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8 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Πελάτες 137.666 287.124 

Προκαταβολές 550 1.571 

Λοιπές Απαιτήσεις 108.239 127.477 

Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη 926.565 0 

Σύνολο 1.173.019 416.173 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.095 2.095 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.170.925 414.078 

1.173.019 416.173  

9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για τη χρήση του 2005 και 2004 είναι ευρώ 1.160.000 που αποτελείται 

από 1.160.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,00 έκαστη και είναι πλήρες καταβεβληµένο. 

 

10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04
Προµηθευτές 114.546 421.839 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 225 57.298 
Λοιπές υποχρεώσεις 930 134.726 
Σύνολο 115.700 613.863 

Μακροπρόθεσµες 0 112.500 
Βραχυπρόθεσµες 115.700 501.363 
Σύνολο 115.700 613.863  
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11 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μισθοί και ηµεροµίσθια 2.187 882.952 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 0 251.265 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 0 80.423 

Σύνολο 2.187 1.214.640  

 

12 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµειώσεις
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Κόστος 

πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 13 2.187 2.187 1.160.369 54.271 1.214.640 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 0 0 419.005 30.604 449.609 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 7 0 0 16.033 0 16.033 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 0 0 53.063 0 53.063 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 0 0 441.492 0 441.492 

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 0 0 935.752 0 935.752 

Λοιπά 21.595 21.595 1.403.946 75.069 1.479.015 

Σύνολο 23.782 23.782 4.429.661 159.944 4.589.605 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 

 

13 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την έναρξη της.  

 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Φόρος χρήσης 0 72.859

Σύνολο 0 72.859 
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14 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 0 82.505 
Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) -35.548 -32.538 
Σύνολο -35.548 49.967  

 

15 Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Καθαρά κέρδη περιόδου (59.330) (31.195)

Προσαρµογές για:

Φόρο εισοδήµατος 13 0 72.859 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 0 449.609 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 0 16.033 
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων 0 (82.505)

Έξοδα τόκων 0 78.240 

(59.330) 503.041 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) (756.847) (416.173)
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) (498.163) 613.863 

(1.255.010) 197.690 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.314.340) 700.731  

 

16 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.  
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17 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

Πωλήσεις: 1.257.137,57 

Απαιτήσεις: 926.564,65 
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