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Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της «ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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 17 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
Ενσώµατα πάγια 6 303.476 346.204 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 1.564 1.564 
305.040 347.768 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 8 180.425 95.000 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 653.689 467.288 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.041 3.794 
840.156 566.082 

Σύνολο ενεργητικού 1.145.195 913.850 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 10 450.000 450.000 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -398.439 -336.340 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 51.561 113.660 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια Μακροπρόθεσµα 12 0 90.882 

Επιχορηγήσεις 13 183.345 183.345 
183.345 274.227 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 910.289 510.223 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 0 4.799 

∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 12 0 10.941 
910.289 525.963 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.093.634 800.190,21 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.145.195 913.850  

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 28 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

Πωλήσεις 304.817 13.500 

Κόστος πωληθέντων -282.298 -148.824 

Μεικτό κέρδος 22.519 -135.324 

Έξοδα διοίκησης -76.375 -68.997 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) -2.175 -6.227 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -56.031 -210.549 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 14 -6.068 -11.832 

Κέρδη προ φόρων -62.098 -222.380 

Φόρος εισοδήµατος 17 0 -5.750 

Καθαρά κέρδη περιόδου -62.098 -228.130 

12 µήνες έως

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 28 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 150.000 -108.210 41.790 

Καθαρό κέρδος περιόδου - -228.130 -228.130 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 300.000 300.000 

31 ∆εκεµβρίου 2004 450.000 -336.340 113.660 

1 Ιανουαρίου 2005 450.000 -336.341 113.659 

Καθαρό κέρδος περιόδου - -62.098 -62.098 

31 ∆εκεµβρίου 2005 450.000 -398.439 51.561  

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

  
 

(8) / (28) 

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 18 122.642 -379.712

Καταβληθέντες τόκοι -6.068 -11.832

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος -4.799 -951

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 111.775 -392.496

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 6 -2.204 -8.608

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 -5.500 -3.350

Τόκοι που εισπράχθηκαν 1 1

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -7.703 -11.957

Τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών 10 0 300.000

Αποπληρωµή δανεισµού -101.824 -152.854

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 13 0 183.345

Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -101.824 330.491

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.248 -73.962

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 3.794 77.756

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 6.041 3.794 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Οι ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν της ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
ΠΛΩ-ΚΑΤ  Α.Ε. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως στην κατασκευή, εµπορία και εγκατάσταση προκατασκευασµένων 
δοµικών στοιχείων (πλωτών προβλητών) για λιµενικά έργα. 

 Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στην Μπρωκούµη 30β, Ξάνθη. 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει έµµεσα, µέσω της εταιρείας ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ 
στο µετοχικό κεφάλαιο µε ποσοστό 76%.Η Εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΑΕ µε ποσοστό 100% , και τα οικονοµικά της στοιχεία περιλάµβανόνται στις 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάστεις αυτών.Από τις 18.01.2006 αυξήθηκε το ποσοστό έµµεσης 
συµµετοχής, µέσω τη εταιρείας ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ, από 76% σε 100%. 

Οι παρούσες οικονονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 20 
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. 
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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. 

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). 
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• ∆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.   

(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. 

 

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

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

- Κτίρια 20 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 9 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 – 7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3 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 2.7). 

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 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. 

 

2.8 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. 
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Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση, αναταξινοµούνται 
ως αποθέµατα, στην λογιστική αξία, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Στο εξής, θα επιµετρώνται στην 
χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 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. 

 

2.9 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. 

 

2.10 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. 

 

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.12 ∆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. 
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2.13 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. 

 

2.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από την πώληση και εγκατάσταση πλωτών προβλητών. 

Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 
περιγράφεται στη σηµείωση 2.15 κατωτέρω. 

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

Στην περίπτωση εκείνη, όπου η Εταιρεία ενεργεί ως αντιπρόσωπος, η προµήθεια και όχι το ακαθάριστο έσοδο 
λογίζεται ως έσοδο. 

 

2.15 Συµβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ως έσοδο από 
το συµβόλαιο αναγνωρίζονται µόνο τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένεται να εισπραχθούν. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η 
Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου 
και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο.  Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται βάσει των 
εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε τα συνολικά 
εκτιµώµενα έξοδα για κάθε συµβόλαιο.  Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το 
συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον καθορισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται 
µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη.  Το 
σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο 
συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης. 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί 
υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων 
έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις».  Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα 
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πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το 
υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και 
λοιποί πιστωτές». 

 

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 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική της 
Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της 
Εταιρείας. Εποµένως οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και 
κυµαινόµενου επιτοκίου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 

 

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 

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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4.1 Σηµαντικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

(α) Κατασκευαστικά συµβόλαια 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης κατασκευής έργου ενός κατασκευαστικού 
συµβολαίου, για να καθορίσει το ποσό του εσόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο,  µε 
βάση  το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί για την ίδια περίοδο.   Για τον προσδιορισµό του 
ποσοστού ολοκλήρωσης, η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις σχετικά µε το προβλεπόµενο συνολικό κόστος 
του κάθε έργου. 

(β) 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 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 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 31η ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.1) 

– Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 (Σηµείωση 5.3.2) 

– Ίδια Κεφάλαια, την 31η ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.3.3) 

– Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 (Σηµείωση 5.3.4) 

∆εν παρατίθεται Ισολογισµός και Συµφωνίας Μετάβασης Ιδίων Κεφαλαίων 01.01.2004 καθώς δεν υπήρχαν 
εγγραφές µετάβασης από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης. 
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5.3.1 Συµφωνία Ισολογισµού 31η ∆εκεµβρίου 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 346.204 0 346.204
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.564 1.564

347.768 0 347.768
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 95.000 0 95.000
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 467.288 0 467.288
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.794 0 3.794

566.082 0 566.082
Σύνολο ενεργητικού 913.850 0 913.850
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 450.000 0 450.000
Επιχορηγήσεις 0 0 0
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -152.996 -183.345 -336.340
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 297.004 -183.345 113.660
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια Μακροπρόθεσµα 90.882 0 90.882
Επιχορηγήσεις 0 183.345 183.345

90.882 183.345 274.227
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 510.223 0 510.223
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος 4.799 0 4.799
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 10.941 0 10.941

525.963 0 525.963
Σύνολο υποχρεώσεων 616.846 183.345 800.190
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 913.850 0 913.850 
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5.3.2 Συµφωνία Κατάστασης Αποτελεσµάτων χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

ΕΓΠΛΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 

∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

Πωλήσεις 13.500 0 13.500 
Κόστος πωληθέντων -148.824 0 -148.824 
Μεικτό κέρδος -135.324 0 -135.324 
Έξοδα διάθεσης 0 
Έξοδα διοίκησης -68.997 0 -68.997 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 177.117 -183.345 -6.227 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -27.204 -183.345 -210.549 
Έσοδα από µερίσµατα 0 
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 0 
Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες 0 0 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά -11.832 0 -11.832 
Κέρδη προ φόρων -39.035 -183.345 -222.380 
Φόρος εισοδήµατος -5.750 0 -5.750 
Καθαρά κέρδη περιόδου -44.785 -183.345 -228.130  
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5.3.3 Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31 
∆εκεµβρίου 

2004

Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές 
Λογιστικές Αρχές 297.004 

Αναταξινόµηση επιχορηγήσεων (183.345)

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ (183.345)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 113.660 
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5.3.4 Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2004 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31 
∆εκεµβρίου 

2004

Σύνολο Κερδών/ (Ζηµιών) σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά 
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (39.035)

Αναταξινόµηση επιχορηγήσεων (183.345)

 Φόρος Εισοδήµατος (5.750)

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ (189.095)
Σύνολο Κερδών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ -228.130 
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6 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά 

µέσα 
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ - Κόστος

1-Ιαν-04 156.868 14.081 292.210 9.733 472.892 

Προσθήκες 0 0 8.608 0 8.608 

31-∆εκ-04 156.868 14.081 300.818 9.733 481.500 

1-Ιαν-05 156.868 14.081 300.818 9.733 481.500 

Προσθήκες 0 0 1.888 316 2.204 

31-∆εκ-05 156.868 14.081 302.706 10.049 483.704 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 -11.467 -2.492 -75.121 -1.752 -90.831 

Αποσβέσεις περιόδου -7.843 -2.112 -32.838 -1.671 -44.465 

31-∆εκ-04 -19.310 -4.604 -107.959 -3.423 -135.296 

1-Ιαν-05 -19.310 -4.604 -107.959 -3.423 -135.296 

Αποσβέσεις περιόδου -7.843 -2.112 -33.142 -1.835 -44.933 

31-∆εκ-05 -27.154 -6.716 -141.101 -5.258 -180.228 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004 137.558 9.477 192.859 6.311 346.204 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2005 129.715 7.365 161.605 4.791 303.476  
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7 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-04 2.534 2.534 
Προσθήκες 3.350 3.350 

31-∆εκ-04 0 5.884 5.884 

1-Ιαν-05 0 5.884 5.884 

Προσθήκες 5.500 0 5.500 

31-∆εκ-05 5.500 5.884 11.384 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-04 -2.534 -2.534 

Αποσβέσεις περιόδου -3.350 -3.350 

31-∆εκ-04 0 -5.884 -5.884 

1-Ιαν-05 0 -5.884 -5.884 

Αποσβέσεις περιόδου -5.500 0 -5.500 

31-∆εκ-05 -5.500 -5.884 -11.384 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 0 0 0 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 0 0 0 
 

 

 

8 Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

  31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Ηµιτελή Προϊόντα 0 95.000 

Λοιπά 180.425 0 

Σύνολο 180.425 95.000 

Συνολική καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία 180.425 95.000 
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9 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές Σύνολο 

    

1 Ιανουαρίου 2004 500.000 150.000  150.000  

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.000.000 300.000  300.000  

’31 ∆εκεµβρίου 2004 1.500.000 450.000  450.000  

    

1 Ιανουαρίου 2005 1.500.000 450.000  450.000  

31 ∆εκεµβρίου 2005 1.500.000 450.000  450.000  

 

 

 

 

 

  

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Πελάτες 163.720 1.085 

Προκαταβολές 92.346 199.421 

Λοιπές Απαιτήσεις 399.186 268.346 

Σύνολο 655.253 468.852 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.564 1.564 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 653.689 467.288 

655.253 468.852 
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11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Προµηθευτές 190.107 142.369 

∆εδουλευµένα έξοδα 0 180 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 2.317 1.536 

Λοιπές υποχρεώσεις 118.552 115.215 

Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη 599.314 250.925 

Σύνολο 910.289 510.223  

 

 

12 ∆άνεια  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 0 90.882 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 0 90.882 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικός δανεισµός 0 10.941 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 0 10.941 

Σύνολο δανείων 0 101.823  
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13 Επιχορηγήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

14 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Έξοδα τόκων

 -Τραπεζικά δάνεια 6.068 11.832 

6.068 11.832 

Έσοδα τόκων 1 1 

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 6.068 11.832 

Σύνολο 6.068 11.832  

 

15 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 

  31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 31.205 13.556 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 12.640 

Σύνολο 43.845 13.556 

0 

  31-∆εκ-05 31-∆εκ-04 

Στην αρχή της περιόδου 183.345 
Προσθήκες 0 183.345 
Στο τέλος της περιόδου 183.345 183.345 

0 
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16 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Σηµειώσεις

Κόστος 
πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Κόστος 
πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 16 7.908 35.936 43.845  13.556 13.556

Αναλώσεις Αποθεµάτων 189.244 189.244 33.749 33.749

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 44.015 918 44.933 31.600 12.864 44.465

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 7 5.500 5.500 3.350 3.350
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων 500 500 0 174 174

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 2.600 3.128 5.728 51 3.696 3.747

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 12.147 21.082 33.229 33.076 7.500 40.576

Λοιπά 26.384 9.311 35.695 50.348 27.857 78.206

Σύνολο 282.298 76.375 358.673 148.824 68.997 217.821 

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 

 

17 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Φόρος χρήσης 0 5.750

Σύνολο 0 5.750  

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2002.  
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18 Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµείωση
31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

Καθαρά κέρδη περιόδου -62.098 -228.130

Προσαρµογές για:

Φόρο εισοδήµατος 0 5.750

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 44.933 44.465

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 5.500 3.350

Έσοδα τόκων 14 -1 -1

Έξοδα τόκων 14 6.068 11.832

-5.598 -162.734

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων -85.425 -55.000
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) -186.401 -228.997
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν) 400.066 67.019

128.240 -216.978

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 122.642 -379.712 

 

 

19 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

Υποχρεώσεις:  €599.314,00 για τη χρήση . 

 

20 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις. 

Με βάση την Ελληνική Νοµοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για ορισµένες χρήσεις (βλέπε 
σηµείωση 18) δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η επιβάρυνση που τυχόν προκύψει σε περίπτωση διενέργειας 
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί. 
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23 Απασχολούµενο προσωπικό 

Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2005 ανέρχεται σε 3 άτοµα και την 31.12.2004 
ανερχόταν σε 9 αντίστοιχα  

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2006 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΚΕΓΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 

   

 


