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Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ελέγξαµε  τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ, 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.  
 
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι απαιτήσεις κατά τρίτων € 1600 χιλ. για τις οποίες δεν υπάρχει 
πρόβλεψη επισφάλειας παραµένουν ακίνητες για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους. (Για 
την ολοκλήρωση της παρατήρησης θα πρέπει να µας προσκοµισθούν: 

1. Η επιστολή της ∆ιοικήσεως της εταιρίας στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά για 
κάθε µία απαίτηση της οποίας καθυστερεί η είσπραξη και δεν διεκδικείται δικαστικά, 
οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα, ώστε να σχηµατίσουµε 
σαφή αντίληψη των αιτίων της µη είσπραξής της. 

2. Επιστολή του Νοµικού Συµβούλου ή δικηγόρων της εταιρίας σχετικά µε την εξέλιξη των 
δικαστικά διεκδικούµενων απαιτήσεων αναλυτικά παραθέτοντας και την άποψή τους 
σχετικά µε την εξέλιξη των υποθέσεων και την πιθανή ή όχι είσπραξή τους). 

 
Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην προηγούµενη  παράγραφο, 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. 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Σηµείωση
31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη  κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 6 9.629.694 11.393.770 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 -0 4.568 

Λοιπές επενδύσεις 8 0 15.026 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10 75.079 0 
9.704.773 11.413.364 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 9 3.500.659 3.109.260 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 16.431.051 12.826.916 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 452.255 391.737 
20.383.965 16.327.913 

Σύνολο  ενεργητικού 30.088.739 27.741.277 

Ι∆ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 12 10.198.114 8.198.110 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 12 1.709.172 1.709.172 

Λοιπά αποθεµατικά 13 2.111.533 2.129.554 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 2.876.824 2.636.632 

Σύνολο  ιδίω ν κεφαλαίω ν 16.895.643 14.673.468 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια Μακροπρόθεσµα 15 20.035 122.712 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 910.130 419.231 

Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 19 69.101 140.992 

Επιχορηγήσεις 18 295.416 366.895 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 16 64.725 51.985 
1.359.407 1.101.815 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 11.238.179 9.886.923 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 531.375 0 

∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 15 64.135 2.079.071 
11.833.689 11.965.994 

Σύνολο  υποχρεώσεων 13.193.096 13.067.809 

Σύνολο  ιδίω ν κεφαλαίω ν και υποχρεώσεων 30.088.738 27.741.277 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Σηµείωση
12 µήνες έως
31/12/2005

12 µήνες έως
31/12/2004

Πωλήσεις 18.024.772 15.190.045 

Κόστος πωληθέντων -13.829.227 -12.487.781 

Μεικτό κέρδος 4.195.545 2.702.264 

Έξοδα διάθεσης -1.668.913 -837.690 

Έξοδα διοίκησης -1.185.486 -1.434.907 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 24 -139.916 204.156 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 1.201.230 633.823 

Έσοδα από µερίσµατα 0 0 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 0 

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες 0 0 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 20 104.228 -115.055 

Κέρδη προ φόρων 1.305.458 518.768 

Φόρος εισοδήµατος 23 -1.033.738 -142.552 

Καθαρά κέρδη περιόδου 271.720 376.216 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα Ίδιες Μετοχές

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 4.159.771 1.913.271 0 1.665.813 7.738.855 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια 0 810.887 810.887 

Καθαρό κέρδος περιόδου 376.216 376.216 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου 0 0 0 1.187.103 1.187.103 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) 5.747.511 0 5.747.511 

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών 0 0 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 216.283 -216.283 0 

∆ιανοµή Μερίσµατος 0 0 

5.747.511 216.283 0 -216.283 5.747.511 

31 ∆εκεµβρίου 2004 9.907.282 2.129.554 0 2.636.632 14.673.468 

1 Ιανουαρίου 2005 9.907.282 2.129.554 0 2.636.632 14.673.468 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια 0 -49.549 0 0 -49.549 

Καθαρό κέρδος περιόδου 0 0 0 870.747 870.747 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου 0 -49.549 0 870.747 821.198 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) 2.000.004 0 0 0 2.000.004 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 31.528 0 -630.555 -599.027 

∆ιανοµή Μερίσµατος 0 0 0 0 0 
2.000.004 31.528 0 -630.555 1.400.977 

31 ∆εκεµβρίου 2005 11.907.286 2.111.533 0 2.876.824 16.895.643 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Σηµείωση 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 25 -407.757 540.986

Καταβληθέντες τόκοι 99.488 -117.071

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος -11.465 -271.702

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -319.733 152.213

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 6 -706.571 -452.060

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 -47.470 -9.140

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 25 1.214.532 148.412

Πωλήσεις άυλων παγίων 25 17.609 0
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση 8 0 -15.026
Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 25 15.026 0

Τόκοι που εισπράχθηκαν 4.740 2.016

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 497.866 -325.798

Τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών µετοχών 12,13 2.000.004 0

Αποπληρωµή δανεισµού -2.117.614 -101.229

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 0 408.591

Λοιπά -4

Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -117.614 307.362

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 60.518 133.777

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 391.737 257.960

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 452.255 391.737
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, στο λατοµικο κλαδο. 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 στη Φιλελληνων 18 , Χαλανδρι . 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 15 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. 

Αυτές οι οικονοµικές πληροφορίες προετοιµάσθηκαν 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. 
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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 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. 

 

(β) Εταιρεία ως εκµισθωτής 

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 
µισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

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. 
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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 2.8). 

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. 

 

2.6 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

 

2.7 Έξοδα έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πόρων  

Τα έξοδα για έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων µεταλλευµάτων παρακολουθούνται ανά περιοχή προς 
έρευνα και κεφαλαιοποιούνται µέχρι να εκτιµηθούν τα διαθέσιµα αποθέµατα στην περιοχή έρευνας.  Αν δεν 
επιτευχθεί η εµπορική βιωσιµότητα της εξόρυξης ορυκτών πόρων στην συγκεκριµένη περιοχή έρευνας, τότε οι 
δαπάνες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Η κεφαλαιοποίηση πραγµατοποιείται είτε στις Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις είτε στα Άυλα Περιουσιακά στοιχεία ανάλογα µε τη φύση της δαπάνης. 

Κατά το στάδιο της έρευνας και αξιολόγησης δεν αναγνωρίζονται αποσβέσεις. Εφόσον βρεθούν εµπορεύσιµα 
αποθέµατα, τα πάγια που προέρχονται από την έρευνα και την αξιολόγηση ελέγχονται για αποµείωση. 

Τα ενσώµατα και άυλα πάγια που αφορούν σε έξοδα έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πόρων αποσβένονται 
µε τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής (unit-of-production method). Οι συντελεστές απόσβεσης καθορίζονται 
από το ύψος των αποθεµάτων που αναµένεται να ανακτηθούν από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες µεθόδους εξόρυξης. 
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2.8 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. 

 

2.9 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δεν είναι 
θυγατρικές, συγγενείς ή κοινοπραξίες, απαιτήσεις, και άλλα αξιόγραφα. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού αναγνωρίζονται στο κόστος, εκτός από µετοχές εταιρειών που δεν ενοποιούνται, οι οποίες είναι 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο και αποτιµώνται στην µέση τιµή ∆εκεµβρίου. 

Από 1 Ιανουαρίου 2005 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον σκοπό 
για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση 
και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

 (α) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 
τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι 
και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση 
όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές 
από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 
τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρις ότου τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν 
αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες 
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αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 
συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 
συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων 
που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

 

2.10 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων 
προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το 
άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

 Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

2.11 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. 
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2.12 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. 

 

2.13 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.14 ∆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. 

 

2.15 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. 

2.16 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit 
credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές 
του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση 
αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο 
ωρίµανσης. 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την 
απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει 
πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. 
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη 
υποχρέωση. 

 

2.17 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για 
τον διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία, ως µισθωτής, είναι βάσει συµβολαίου υποχρεωµένος να 
επαναφέρει το µισθωµένο ακίνητο σε µια συµφωνηθείσα κατάσταση, πριν από την παράδοση στον εκµισθωτή, 
πραγµατοποιείται µια πρόβλεψη για αυτό το κόστος και όταν αυτό προκύπτει. 

 

2.18 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παραγωγή και εµπορία λατοµικών προϊόντων. 

Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, κάθ’ όλη 
τη διάρκεια της µίσθωσης.  Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το κόστος αυτών των 
κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου από 
την µίσθωση. 

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
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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 επένδυσης των 
διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την γενικοτερη οικονοµικη κατασταση .  

 (β) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

 

3.2 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 ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

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 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

(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. 
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4.2 Σηµαντικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων. 

Η Εταιρεία καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για την διαµόρφωση 
της σχετικής κρίσης, η Εταιρεία θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµειακές ροές, κατά κύριο λόγο 
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην Εταιρεία. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν 
ταµειακές ροές που αποδίδονται όχι µόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που 
χρησιµοποιούνται είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στην διαδικασία προµηθειών. 

 

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 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. 

Για να καταρτισθούν αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, η Εταιρεία έχει εφαρµόσει 
όλες τις επιβεβληµένες εξαιρέσεις και µερικές από τις προαιρετικές απαλλαγές, από την πλήρη αναδροµική 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, ως εξής. 

 

 

5.2 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 3.399.021 2.817.325 6.216.346
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 218.641 -217.458 1.183
Επενδύσεις σε ακίνητα 0

Επενδύσεις σε θυγατρικές 683.465 -15.026 668.439

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 15.026 15.026
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 17.309 0 17.309

4.318.436 2.599.867 6.918.303
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 1.391.294 -63.430 1.327.864
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.044.808 194.451 7.239.259
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 257.960 0 257.960

8.694.061 131.022 8.825.083
Σύνολο ενεργητικού 13.012.497 2.730.889 15.743.386
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 2.450.599 0 2.450.599
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 1.709.172 0 1.709.172
Λοιπά αποθεµατικά 1.913.271 0 1.913.271
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -133.931 1.799.744 1.665.813
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.939.111 1.799.744 7.738.855
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 447.009 447.009
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 0 245.018 245.018

0 692.027 692.027
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.854.878 -85.756 4.769.122
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος) 240.346 0 240.346
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 1.978.137 324.875 2.303.012
Μερίσµατα Πληρωτέα 25 0 25

7.073.386 239.118 7.312.505
Σύνολο υποχρεώσεων 7.073.386 931.145 8.004.532
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 13.012.497 2.730.889 15.743.386
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5.3.2 Συµφωνία Ισολογισµού 31η ∆εκεµβρίου 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

ΕΓΛΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 7.918.907 3.474.863 11.393.770
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 407.421 -402.853 4.568
Λοιπές επενδύσεις 15.026 0 15.026
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 49.565 -49.565 0

8.390.919 3.022.444 11.413.364
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 3.052.338 56.922 3.109.260
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12.517.245 309.671 12.826.916
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 391.737 0 391.737

15.961.320 366.593 16.327.913
Σύνολο ενεργητικού 24.352.239 3.389.038 27.741.277
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 8.198.110 0 8.198.110
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 1.709.172 0 1.709.172
Λοιπά αποθεµατικά 2.496.449 -366.894,77 2.129.554
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 0 2.636.632 2.636.632
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 12.403.731 2.269.737 14.673.468
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια Μακροπρόθεσµα 0 122.712 122.712
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 419.231 419.231
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 12.741 128.252 140.992
Επιχορηγήσεις 366.895 366.895
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 51.985 0 51.985

64.726 1.037.090 1.101.815
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.595.247 291.676 9.886.923
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 291.677 -291.677 0
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 1.996.859 82.212 2.079.071

11.883.783 82.211 11.965.994
Σύνολο υποχρεώσεων 11.948.509 1.119.300 13.067.809
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 24.352.239 3.389.038 27.741.277
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5.3.3 Συµφωνία Κατάστασης Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

ΕΓΛΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

Πωλήσεις 15.190.045 0 15.190.045
Κόστος πωληθέντων -12.573.178 85.397 -12.487.781
Μεικτό κέρδος 2.616.867 85.397 2.702.264
Έξοδα διάθεσης -837.690 0 -837.690
Έξοδα διοίκησης -1.407.864 -27.043 -1.434.907
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 204.156 0 204.156
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 575.470 58.353 633.823
Έσοδα από µερίσµατα 0
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες 0
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά -115.056 1 -115.055
Κέρδη προ φόρων 460.414 58.354 518.768
Φόρος εισοδήµατος -94.545 -48.007 -142.552
Καθαρά κέρδη περιόδου 365.869 10.347 376.216
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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 5.939.111 12.403.731

Επίδραση από κατασκευαστικά συµβόλαια -41.230 41.230

Αναµόρφωση προβλέψεων για παροχές σε 
εργαζοµένους βάσει αναλογιστικής µελέτης -159.262 -55.236
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν 
πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38 -155.043 -306.009

Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας -40.639

Λοιπές αναµορφώσεις 2.155.279 2.630.391

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ 1.799.744 2.269.737

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.738.855 14.673.468
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5.3.5 Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

31 
∆εκεµβρίου 

2004

Σύνολο Κερδών σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές 460.414
Φόρος Εισοδήµατος -101.913
∆ιαγραφή Αϋλων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης βάση των ∆ΠΧΠ -150.966
Αντιλογισµός Αποσβέσεων για τα Αϋλα τα οποία έχουν διαγραφεί
Αναβαλλόµενος Φόρος -40.639
Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού 104.026
Λοιπά 105.294
Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ -84.198
Σύνολο Κερδών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 376.216
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6 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2004 και 2005. 

 

∆εν υφίστανται υποθήκες – προσηµειώσεις επί των ακινήτων της εταιρείας. 

 

 

 

 

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά 

µέσα 
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Ακινητ. υπό εκτέλεση Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ - Κόστος

1-Ιαν-04 4.608.329 404.029 3.429.858 231.829 0 8.674.045 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 

Προσθήκες 79.354 19.918 335.032 17.756 0 452.060 

Πωλήσεις / διαγραφές 0 -86.726 -91.789 0 0 -178.515 

Αποµείωση 0 

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση 2.776.598 47.227 3.099.973 17.067 5.940.865 

31-∆εκ-04 7.464.281 384.448 6.773.074 266.652 0 14.888.455 

1-Ιαν-05 7.464.281 384.448 6.773.074 266.652 0 14.888.455 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 

Προσθήκες 143.966 184.003 311.373 17.680 0 657.022 

Πωλήσεις / διαγραφές -447.038 -293.378 -676.259 -75.994 0 -1.492.668 

Αποµείωση 0 0 0 0 0 0 

Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση 0 0 0 0 0 0 

31-∆εκ-05 7.161.210 275.073 6.408.188 208.337 0 14.052.808 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 -181.643 -216.571 -1.911.204 -148.283 -2.457.701 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 

Αποσβέσεις περιόδου -159.620 -64.442 -835.678 -49.955 -1.109.695 

Πωλήσεις / διαγραφές 48.049 24.662 72.711 

31-∆εκ-04 -341.263 -232.964 -2.722.220 -198.238 0 -3.494.685 

1-Ιαν-05 -341.261 -232.963 -2.722.220 -198.236 0 -3.494.681 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 

Αποσβέσεις περιόδου -308.686 -69.192 -981.870 -42.474 0 -1.402.222 

Πωλήσεις / διαγραφές 39.436 83.045 296.191 55.118 0 473.789 

31-∆εκ-05 -610.511 -219.110 -3.407.900 -185.593 0 -4.423.114 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004 7.123.018 151.484 4.050.854 68.414 0 11.393.770 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2005 6.550.699 55.962 3.000.289 22.744 0 9.629.694 
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7 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-04 2.084 2.084

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 

Προσθήκες 9.140 9.140

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 

Αποµείωση 0 

31-∆εκ-04 11.224 0 11.224

1-Ιαν-05 11.224 0 11.224

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0

Προσθήκες 318 47.153 47.470

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 -58.694 -58.694

Αποµείωση 0 0 0

31-∆εκ-05 11.541 -11.541 0

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 -901 -901

Συναλλαγµατικές διαφορές 0

Αποσβέσεις περιόδου -5.755 -5.755

Πωλήσεις/ διαγραφές 0

31-∆εκ-04 -6.656 0 -6.656

1-Ιαν-05 -6.656 0 -6.656

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0

Αποσβέσεις περιόδου -4.885 -29.545 -34.430

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 41.085 41.085

31-∆εκ-05 -11.541 11.541 0

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 4.568 0 4.568

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 0 0 0
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8 Λοιπές επενδύσεις / Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04
Μη εισηγµένοι τίτλοι:

Μετοχές – Ελλάδα 15.026

0 15.026

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Στην αρχή της περιόδου 15.026
Προσθήκες νέες 0 15.026
(Πωλήσεις) -15.026
Στο τέλος της περιόδου 0 15.026

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0 15.026
Κυκλοφορούν ενεργητικό 0

0 15.026
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9 Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

3 1 -∆εκ -0 5 3 1 -∆εκ -0 4

Α ' ύλες 369.215 296.093 

Τελικά  π ροϊόν τα 3.131.444 2.611.601 

Η µιτελή  Π ροϊόν τα 0 201.566 

Λ οιπ ά 0 0 

Σύνο λο 3 .5 0 0 .6 5 9  3 .1 0 9 .2 6 0  

Α ' ύλες 0 0 

Τελικά  π ροϊόν τα 0 0 

Η µιτελή  Π ροϊόν τα 0 0 

Λ οιπ ά 0 0 

0  0  
Συνο λική  καθαρή  
ρευστο πο ιή σιµ η  αξ ία 3 .5 0 0 .6 5 9  3 .1 0 9 .2 6 0  

Μείον : Π ροβ λέψεις  γ ια  
άχρηστα , β ραδυκίνη τα  
κα ι κα τεστραµµένα  
απ οθέµα τα :
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10 Απαιτήσεις 

 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η 
Εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών, από διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς. 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Πελάτες 9.550.265 11.392.874 

Μείον: Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη -4.503.910 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 0 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 5.046.355 11.392.874 

Προκαταβολές 29.019 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 0 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 0 

Προκαταβολή για εξαγορά θυγατρικής 0 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (από Ελληνικό 
Ισολ) 28.042 

Μείον: Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη -28.042 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 0 

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις 0 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.898.804 1.434.042 

Μείον: Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη -117.493 

Σύνολο απαιτήσεων - Συνδεδεµένα µέρη 4.649.444 

Σύνολο 16.506.130 12.826.916 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 75.079 0 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 16.431.051 12.826.916 

16.506.130 12.826.916 
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11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 452.255 391.737 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 0 

Σύνολο 452.255 391.737 

Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις

 για το 2005 και 2004 ήταν: 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της 

κατάστασης ταµειακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής:
31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 452.255 391.737 

Σύνολο 452.255 391.737 

Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 2.450.599 1.709.172 0 4.159.771 

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 5.747.511 0 0 5.747.511 

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) / πωλήθηκαν 0 0 0 0 

’31 ∆εκεµβρίου 2004 8.198.110 1.709.172 0 9.907.282 

1 Ιανουαρίου 2005 8.198.110 1.709.172 0 9.907.282 

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 2.000.004 2.000.004 

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) / πωλήθηκαν 0 

31 ∆εκεµβρίου 2005 10.198.114 1.709.172 0 11.907.286 
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13 Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 114.951 373.522 1.034.535 390.263 1.913.271 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 25.523 0 0 25.523 

Λοιπά 190.760 190.760 

’31 ∆εκεµβρίου 2004 140.474 373.522 1.034.535 581.023 2.129.554 

1 Ιανουαρίου 2005 140.474 373.522 1.034.535 581.023 2.129.554 

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 31.528 0 0 0 31.528 

Λοιπά 0 -728.119 0 678.570 -49.549 

31 ∆εκεµβρίου 2005 172.002 -354.598 1.034.535 1.259.593 2.111.533 
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14 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 1.527.712 2.541.943 

Μείον: Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη -381.814 
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (από 
Ελληνικό Ισολ) 4.647.097 6.326.204 

Μείον: Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη -4.647.097 

∆εδουλευµένα έξοδα 53.694 22.398 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 529.318 426.632 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 0 0 

Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις 0 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.480.358 569.746 

Μείον: Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη -3.600.401 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 8.629.312 

Σύνολο 11.238.179 9.886.923 

Μακροπρόθεσµες 0 0 

Βραχυπρόθεσµες 11.238.179 9.886.923 

Σύνολο 11.238.179 9.886.923 
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15 ∆άνεια  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

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

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 0 0 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 20.035 122.712 

Οµολογιακό ∆άνειο 0 0 

Λοιπά 0 0 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 20.035 122.712 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 0 0 

Τραπεζικός δανεισµός 0 2.079.071 

Οµολογιακό ∆άνειο 0 0 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 64.135 0 

Λοιπά 0 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 64.135 2.079.071 

Σύνολο δανείων 84.169 2.201.783 

έως 6 µήνες 6-12 µήνες Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2004

Σύνολο δανείων 2.201.783 2.201.783

Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 0

2.201.783 0 2.201.783 

31 ∆εκεµβρίου 2005

Σύνολο δανείων 84.169 84.169

Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 0

84.169 0 84.169 
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Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

 

 

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω: 

 

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στους παραπάνω πίνακες, αναλύονται 
ως εξής: 

 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται παρακάτω: 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μεταξύ 1 και  2 ετών 20.035 102.677 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 20.035 

Πάνω από 5 έτη

20.035 122.712 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

% %

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 6,5%

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - 
ελάχιστα µισθώµατα

Μέχρι 1 έτος 20.035 122.712 
Από 1 έως 5 έτη 64.135 
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο 84.169 122.712 
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές 
χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 84.169 122.712 
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16 Προβλέψεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

 

 

 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μέχρι 1 έτος 20.035 122.712 
Από 1 έως 5 έτη 64.135 
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο 84.169 122.712 

Λοιπές προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 0 0 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 51.985 51.985 

’31 ∆εκεµβρίου 2004 51.985 51.985 

1 Ιανουαρίου 2005 64.725 64.725 

’31 ∆εκεµβρίου 2005 64.725 64.725 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μακροπρόθεσµες 64.725 51.985 
Βραχυπρόθεσµες 0 
Σύνολο 64.725 51.985 
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17 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. 

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 910.130 419.231 
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών

910.130 419.231 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 0 
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών

0 0 

910.130 419.231 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 419.231 447.009 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 23) 490.899 -27.778 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 910.130 419.231 
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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 υποχρεώσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 447.009 447.009 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων -27.778 -27.778 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 

’31 ∆εκεµβρίου 2004 419.231 419.231 

1 Ιανουαρίου 2005 419.231 419.231 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 490.899 490.899 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 

’31 ∆εκεµβρίου 2005 910.130 910.130 
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18 Επιχορηγήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

19 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

 

 

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό είναι ως ακολούθως: 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Στην αρχή της περιόδου 366.895 0
Προσθήκες 0 408.591
Μεταφορά στα αποτελέσµατα (-) -71.478 -41.696
Στο τέλος της περιόδου 295.416 366.895

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές 69.101 140.992 

Σύνολο 69.101 140.992 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ. 21):

Συνταξιοδοτικές παροχές 153.078 39.143 

Σύνολο 153.078 39.143 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 97.643 240.655 

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) -28.542 -99.663 

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας

69.101 140.992 

Υποχρέωση στον ισολογισµό 69.101 140.992 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 

- Κατά την 31/12/2004 3,03%

- Κατά την 31/12/2005 3,59%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00%

 

20 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Έξοδα τόκων

 -Τραπεζικά δάνεια 9.800 72.830 

 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις -109.288 44.241 

-99.488 117.071 

Έσοδα τόκων 4.740 2.016 

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων -104.228 115.055 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές 
διαφορές δανείων σε Ξένο Νόµισµα 0 

Σύνολο -104.228 115.055 
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21 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

22 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.456.123 2.667.660 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 392.096 712.123 

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 153.078 39.143 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 265.533 163.330 

Σύνολο 2.266.829 3.582.256 

Σηµειώσεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 21 1.424.171 497.239 345.420 2.266.829 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 3.806.095 0 3.806.095 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 1.292.894 20.643 88.685 1.402.222 

Αποµείωση ενσώµατων παγίων 6 0 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 7 0 0 34.430 34.430 

Αποµείωση ασώµατων παγίων 7 0 0 0 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 440.229 17.129 32.483 489.841 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 337.691 20.559 90.333 448.583 

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 5.711.630 385.184 311.420 6.408.234 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0 

Λοιπά 816.516 728.161 282.715 1.827.392 

Σύνολο 13.829.227 1.668.913 1.185.486 16.683.626 

31-∆εκ-05
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23 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

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: 

 

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

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Φόρος χρήσης 542.839 170.330 

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 17) 490.899 -27.778 

Σύνολο 1.033.738 142.552 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Κέρδη προ φόρων 1.305.458 518.768 

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

417.747 181.569 

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο -11.239 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 615.991 -27.778 

Χρήση προηγούµενων µη αναγνωρισµένων ζηµιών από φόρους
Έξοδα φόρων, για τα οποία δεν αναγνωρίζεται φόρος 
εισοδήµατος ενεργητικού

Φόροι 1.033.738 142.552 

Σηµειώσεις
Κόστος 

πωληθέντων
Έξοδα 

διάθεσης
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 21 2.365.227 497.872 719.157 3.582.256 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 6.040.650 66.201 0 6.106.851 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 1.109.695 0 0 1.109.695 

Αποµείωση ενσώµατων παγίων 6 0 0 0 0 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 7 5.755 0 0 5.755 

Αποµείωση ασώµατων παγίων 7 0 0 0 0 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 438.254 16.522 17.945 472.721 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 500.531 8.450 65.025 574.006 

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 1.149.472 27.657 271.976 1.449.105 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0 0 0 0 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0 

Λοιπά 878.197 220.988 360.804 1.459.989 

Σύνολο 12.487.781 837.690 1.434.907 14.760.378 
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24 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων 
στοιχείων 195.653 42.608 

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (Σηµ. 18) 71.478 41.696 

Ενοίκια 57.856 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) -464.904 119.852 

Σύνολο -139.916 204.156 
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25 Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωση
31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Καθαρά κέρδη περιόδου 271.720 376.216

Προσαρµογές για:

Φόρο εισοδήµατος 1.033.738 142.552

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 1.402.222 1.109.695

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 34.430 5.755

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων -195.653 -42.608

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 18 -71.478 -41.696

Έσοδα τόκων 20 -4.740 -2.016

Έξοδα τόκων 20 -99.488 117.071

2.370.751 1.664.969

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων -391.399 -1.717.966
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) -3.679.214 -4.390.668
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) 1.351.256 4.791.674
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) 12.740 51.985
Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 
λόγω συνταξιοδότησης -71.891 140.992

 Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε)

-2.778.508 -1.123.983

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες -407.757 540.986
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26 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

Πωλήσεις: 1.150.374,71  

Αγορές:     27.323,70 

Απαιτήσεις: 4.621.402,53 

Υποχρεώσεις: 3.982.215,14 

 

27 Σηµειωσεις  

Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2005 ανέρχεται σε 48 άτοµα 

 

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2006 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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