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   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   31 ∆εκεµβρίου 

Ποσά σε Ευρώ '000 Σηµείωση  2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώµατα πάγια 1  21 

Επενδύσεις σε θυγατρικές   0 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 

  
0 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού   21 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέµατα   0 

Πελάτες    0 

Λοιπές Απαιτήσεις 2  165 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3  87 
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού   252 

Σύνολο ενεργητικού   273 

   
 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
 

Μετοχικό κεφάλαιο 4  60 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   0 
Λοιπά αποθεµατικά   0 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   -63 

   -3 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   -3 
 
 
 
 
 
 

  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆άνεια   0 

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   31 ∆εκεµβρίου 

Ποσά σε Ευρώ '000 Σηµείωση  2007 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

  
0 

Προβλέψεις αποζηµίωσης 
προσωπικού 

  
0 

Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   0 

    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές & Λοιποί πιστωτές 5  269 

∆άνεια   0 
Τρέχουσες Φορολογικές 
Υποχρεώσεις 9  

7 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   276 
    

Σύνολο υποχρεώσεων   276 
    

Σύνολο Παθητικού   273 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
        ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    18/9/2006-
31/12/2007 

Ποσά σε Ευρώ '000 
Σηµείωση    

Κύκλος εργασιών    274 
Κόστος Πωλήσεων 6   -319 

Μικτό Κέρδος    -45 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα    0 
     

Έξοδα διάθεσης     

Έξοδα διοίκησης 6   -5 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης    -50 
Κέρδη από συνδεµένες επιχειρήσεις     

Ζηµιές \ Κέρδη από συµµετοχές σε Κ/Ξ     

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα  7   -6 

Κέρδη προ φόρων    -56 
 Φόροι 9   -7 

Κέρδη /ζηµίες περιόδου µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α)    -63 
Κέρδη /ζηµίες περιόδου µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)     

Κέρδη /ζηµίες περιόδου µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) (α+β)  

  
-63 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                                 
           
 
Ποσά σε Ευρώ '000 
  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

18 Σεπτεµβρίου 2006  0  0 0 
Καθαρό κέρδος χρήσης    -63 -63 
Σύνολο αναγνωρισµένου 
καθαρού κέρδους χρήσης    -63 -63 
      
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 
/ (µείωση)  60   60 
Μεταφορά σε αποθεµατικά      
∆ιανοµή Μερίσµατος      
31 ∆εκεµβρίου 2007  60  -63 -3 

 
 
 

 
                   
 
ΙV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Ποσά σε Ευρώ '000 
  

 18/9/2006-
31/12/2007 

 Σηµειώσεις   
Ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες    
Κέρδη περιόδου προ φόρων   -56 
Προσαρµογές των κερδών:    
Αποσβέσεις 1  4 
Προβλέψεις    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7  6 
Πιστωτικοί τόκοι    
Λειτουργικό κέρδος  προ µεταβολών 
του κεφ. Κίνησης  

 
-46 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 2  -165 
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 5 

 
269 

Μείον:    
Φόροι καταβληµένοι    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβληµένα 7 

  
6 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Ποσά σε Ευρώ '000 
  

 18/9/2006-
31/12/2007 

 Σηµειώσεις   
Σύνολο εισροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  

  
52 

    
Ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες   

 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 1 

 
-25 

Τόκοι εισπραχθέντες    
Μερίσµατα εισπραχθέντα    
Σύνολο εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  

 
-25 

 
 

 
 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  

 
 

Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου 4  60 
Εξοφλήσεις δανείων    
Εισπράξεις από 
εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  

 
 

Μερίσµατα πληρωτέα    
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  

 
60 

    
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 
87 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου  

 
0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης περιόδου  

 
87 
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V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πλαίσιο κατάρτισης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, της 31ης ∆εκεµβρίου 
2007, που καλύπτουν την περίοδο από την 18η Σεπτεµβρίου 2006  έως και την 31η  
∆εκεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση:  
 
• την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
τρέχουσες αξίες,  

• την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),  
• την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων,  
• την οµοιοµορφία παρουσίασης,  
• τη σηµαντικότητα των στοιχείων,  
 
 
και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή  ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), καθώς  και των ερµηνειών  τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες  οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ).   
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρία. 
Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες και 
ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές.  
 
 
 
2.  Πληροφορίες για την εταιρία 
 
 
Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ» µε.δ.τ «ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»ιδρύθηκε το έτος 2006 από 
την εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ και το φυσικό πρόσωπο ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ.  Σήµερα, 
η εταιρεία είναι µέλος του οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Η εταιρεία είναι 
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 61416/01ΑΤ/Β/06/335 
και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας είναι στην Κηφισιά (διεύθυνση: Καβαλιεράτου 
7, Τηλ. 210-6260600). 
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Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η κατόπιν παραχώρησης της χρήσης από 
τον ∆ήµο Πειραιά λειτουργία, εκµετάλλευση και διαχείριση υπογείου χώρου 
στάθµευσης αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως 371 θέσεων, ηµιυπογείου επιφανείας 
1074 τµ  και ισογείου επιφανείας 968 τµ ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, που 
χωροθετείται επί των οδών 34ου Συντ.Πεζικού-Ζεύξιοος-Ευριπίδου-Ναυσικάς. 
 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις 31/12/2007, είναι η 
ακόλουθη: 
 
 Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή, Πρόεδρος 
 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος 
 Γιόκαρης Άγγελος του Χρήστου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 Σαραντόπουλος Εδουάρδος του Κωνσταντίνου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 Γιόκαρης Ελευθέριος  του ∆ηµητρίου, Μέλος 
  

 

 
 
 
3. Αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για το 2007 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές 
λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση υπολογισµών και εκτιµήσεων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
εσόδων και εξόδων της περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρίας σε σχέση  µε 
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά 
να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και εκτιµήσεις. 
 

3.1.     Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων 
προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν 
εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη 
διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά 
µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 



ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 61416/01ΑΤ/Β/06/335 
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564   

 
 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις   

9 

• ∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και 
συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη 
βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων της Εταιρείας, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους 
προµηθευτές και λοιπές υποχρέωσες.  Οι πρόνοιες του συγκεκριµένου προτύπου 
έχουν εφαρµοστεί στην σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007 
 
 

• ∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του  ∆ΛΠ 29 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µια 
περίοδο παρουσίασης στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη 
υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η 
οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι 
η εταιρεία δεν λειτουργεί σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν 
θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της.  

• ∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών 
τίτλων - όπου το αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη 
αξία των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν 
εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει 
τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων 

Η διερµηνεία απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο 
παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και 
να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο  παράγωγο όταν η οικονοµική οντότητα γίνεται 
αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
εταιρεία. 

• ∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση 

Η διερµηνεία απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια 
ενδιάµεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς 
τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων 
ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 
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Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η 
Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά 
στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που 
σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η 
εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

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

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

• ∆ΕΕΧΠ 12 – Συµβάσεις Παραχώρησης  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις 
εταιρείες που συµµετέχουν σε συµβάσεις παραχώρησης.  
 
• ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό 
των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως 
‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

• ∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, 
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε 
παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε 
οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η 
ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα 
επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών 
εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα 
δηµιουργούσε υποχρέωση.   Εφόσον η εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα 
παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.     
 
      

4. Σηµαντικές επισηµάνσεις – γεγονότα 
 
α)   Οι οικονονοµικές καταστάσεις της ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ A.E.  την 
31/12/2007 περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 
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καταρτίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 99,9 
% στο κεφάλαιο της εταιρείας και την ενοποιεί ως θυγατρική της.   
   
β) Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου  
 
∆εν υφίστανται  χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι αφού δεν υπάρχουν προυποθέσεις 

τέτοιων κινδύνων. 
 
• Κίνδυνος αγοράς 
  
Η εκµετάλλευση των θέσεων στάθµευσης δεν επηρεάζεται από κινδύνους της 
αγοράς αφού το µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των θέσεων γίνεται τοις µετρητοίς 
από µία µεγάλη αγορά του Πειραιά. 
 
• Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  
 
∆εν υπάρχουν δάνεια  ούτε υποχρεώσεις  ή απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα, συνεπώς 
δεν  υπάρχουν συναλλαγµατικοί κίνδυνοι.  
   
• Πιστωτικός Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις µακροπρόθεσµες ή βραχυπρόθεσµες που να 
δηµιουργούν επισφάλεια ή κίνδυνο στην ρευστότητα της εταιρείας. 
   
• Κίνδυνος ταµειακών ροών και µεταβολής επιτοκίων 
    
Οι ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται από τις µεταβολές επιτοκίων αφού η εταιρεία 
δεν έχει προς το παρόν δανειακές συµβάσεις µε πιστωτικά ιδρύµατα. 
   
5. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού 
   
Κατά την εκτίµηση της διοίκησης δεν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις που δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
   
6. Εποχικότητα εργασιών 
   
Το αντικείµενο της εταιρείας δεν παρουσιάζει εποχικότητα.  
 
 
7. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές  
 

7.1 Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσης µειωµένη µε τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις. Η αξία κτήσης περιλαµβάνει και κεφαλαιουχικές 
δαπάνες που αναγνωρίζονται απευθείας κατά την απόκτηση των ενσώµατων 
παγίων. 
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Μεταγενέστερες δαπάνες προσαυξάνουν την αξία κτήσης των ενσώµατων παγίων ή 
αναγνωρίζονται ως χωριστά ενσώµατα πάγια, µόνον όταν αναµένονται πιθανά 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος είναι δυνατό να επιµετρηθεί µε 
αξιοπιστία. Όλες οι άλλες συντηρήσεις και επιδιορθώσεις επιβαρύνουν την 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης την περίοδο που πραγµατοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται σύµφωνα µε την σταθερή 
µέθοδο, που κατανέµει την αξία κτήσης τους, µείον  υπολειµµατική αξία τους, µε 
συστηµατικό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής: 
 
Κτίρια & τεχνικά έργα   40 έτη 
Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις    5-7 έτη 
Μεταφορικά µέσα         5-7 έτη                                                                                                     
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός      5 -7 έτη 
Λογισµικό                                                 1-3 έτη 
 
 
Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από τις πωλήσεις των ενσώµατων παγίων 
λογίζονται, συγκρίνοντας το αντίτιµο των εισπράξεων µε την λογιστική αξία τους. 
Αυτά περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

7.2   Ασώµατα πάγια 

Λογισµικό 
Το λογισµικό που αποκτάται κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος κτήσεως που 
πραγµατοποιήθηκε γι' αυτό. Το κόστος αυτό ακολουθεί χρεολυσία σύµφωνα µε την 
προσδοκώµενη ωφέλιµη ζωή ( 1 - 3 έτη ). 
Κόστη που πραγµατοποιούνται για την συντήρηση  του λογισµικού αναγνωρίζονται 
ως έξοδα την περίοδο που πραγµατοποιούνται. 
 
 
7.3  Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
Οι  "επενδύσεις  διαθέσιµες  προς  πώληση"  αφορούν  επενδύσεις  οι  οποίες  
αναµένεται  να  διαρκέσουν  για  µια αόριστη  χρονική  περίοδο,  αλλά  που  
µπορούν  να  πωληθούν  άµεσα  σε  περίπτωση  ανάγκης  ρευστότητας  ή αλλαγής 
στα επιτόκια. Αυτές οι επενδύσεις συµπεριλαµβάνονται στο πάγιο ενεργητικό.  
 
Οι  αγοροπωλησίες  επενδύσεων  καταχωρούνται  µε  το  κόστος  αγοράς  τους  
κατά  την  ηµεροµηνία  εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου ο 
Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Το  κόστος  
αγοράς  περιλαµβάνει  τις  δαπάνες  συναλλαγής.  Οι  διαθέσιµες–προς–πώληση  
επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που 
ταξινοµούνται ως διαθέσιµα–προς–πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.  Η  
εύλογη  αξία  των  επενδύσεων  βασίζεται  στη  τιµή  προσφοράς  ή  στα  ποσά  που  
παράγονται  από  τα µοντέλα  ταµειακών ροών.  Οι  εύλογες  αξίες  για  τα  µετοχικά  
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χρεόγραφα  µη  εισηγµένων  εταιριών  υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής 
προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες 
περιστάσεις  του  εκδότη.  Τα  µετοχικά  χρεόγραφα,  των  οποίων  η  εύλογη  αξία  
δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη  τιµή κόστους  µείον  
τυχόν αποµείωση  της  αξίας αυτών. Τα χρεόγραφα, που  µπορεί  να  υπολογιστεί  
µε ακρίβεια η αξία τους και χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα–προς–πώληση όταν 
πωλούνται ή αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης  αξίας  
συµπεριλαµβάνονται  στην  κατάσταση  αποτελεσµάτων  ως  κέρδη  ή  ζηµίες  από  
χρεόγραφα επενδύσεων.  
 
 
7.4  Αποθέµατα 
 
Τα  αποθέµατα  απεικονίζονται  στη  χαµηλότερη  αξία  µεταξύ  του  κόστους  
κτήσεως  ή  παραγωγής  του  και  της ρευστοποιήσιµής τους  αξίας. Ρευστοποιήσιµη 
αξία  είναι η  εκτιµώµενη  τιµή πώλησης,  µειωµένη κατά  το κόστος διάθεσης των 
αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του 
σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, 
τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και 
τις δαπάνες µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται.   
 
 
7.5 Εµπορικές απαιτήσεις   
 
Οι  απαιτήσεις  από  πελάτες  καταχωρούνται  αρχικά  στην  εύλογη  αξία  τους  και  
µεταγενέστερα αποτιµώνται  στο αναπόσβεστο κόστος  µε  τη  χρήση  του 
πραγµατικού  επιτοκίου, αφαιρουµένων και των  ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές 
αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό  της  ζηµιάς αποµείωσης  
είναι η  διαφορά  µεταξύ  της λογιστικής  αξίας των απαιτήσεων και  της παρούσας 
αξίας  των  εκτιµώµενων  µελλοντικών  ταµειακών  ροών,  προεξοφλουµένων  µε  το  
πραγµατικό  επιτόκιο.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα χρήσεως.  
 
 
7.6  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως 
και προθεσµίας και άλλες άµεσες ρευστοποιήσιµες επενδύσεις µε λήξεις έως τριών 
µηνών (repos).  
 
  
7.7  Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
 
    (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς 
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Οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται σε €, το οποίο αποτελεί το λειτουργικό 
νόµισµα και νόµισµα αναφοράς της Εταιρίας . 
 
    (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών 
 
Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο τοπικό 
νόµισµα µε τη χρησιµοποίηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (τρέχουσες ισοτιµίες) 
που επικρατούν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγµατικές 
διαφορές κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την καταχώριση των ανωτέρω 
συναλλαγών καθώς και από την µετατροπή στο τέλος της χρήσης των χρηµατικών 
στοιχείων (monetary items) σε ξένο νόµισµα του ενεργητικού και του παθητικού, 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, εκτός από την 
περίπτωση στην οποία χαρακτηρίζονται ως αντιστάθµιση επενδυτικών κινδύνων 
οπότε καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή των 
χρηµατοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων καταχωρούνται 
στα αποτελέσµατα χρήσεως, ενώ των διαθεσίµων προς πώληση στην καθαρή θέση. 
 

7.8  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της εταιρείας , η αξία των 
οποίων περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 
 
 
7.9 ∆ανεισµός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν 
άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια 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 τη διάρκεια του δανεισµού 
βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
7.10  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της 
υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής 
βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε 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. 
 
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. 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
7.11  Μισθώσεις  
 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου 
στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά  την  έναρξη  
της  µίσθωσης  µε  την  πραγµατική  αξία  του  µισθωµένου  περιουσιακού  στοιχείου  
ή,  αν  είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα 
µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα  και  σε  µείωση  της  
ανεξόφλητης  υποχρέωσης,  έτσι ώστε  να  προκύπτει  ένα  σταθερό  περιοδικό  
επιτόκιο πάνω  στο  εναποµένον  υπόλοιπο  της  υποχρέωσης.  Τα  
χρηµατοοικονοµικά  έξοδα  χρεώνονται  κατευθείαν  στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα 
µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών.  
 
 
 
7.12 Μερίσµατα   
 
Η  διανοµή  µερισµάτων  στους  µετόχους  αναγνωρίζεται  ως  υποχρέωση  στις  
οικονοµικές  καταστάσεις  την  ηµεροµηνία  κατά  την  οποία  η  διανοµή  εγκρίνεται  
από  την  Γενική  Συνέλευση  των µετόχων.   
 
 
 
7.13  Άλλες προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
 
- Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα 
παρελθοντικών γεγονότων 

-  Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 
- Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
 
(i) ∆ικαίωµα αδείας 
Τα δικαιώµατα της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας των 
εργαζοµένων αναγνωρίζονται όταν αυτά προκύπτουν. Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για 
την εκτιµώµενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας 
υπηρεσίας ως αποτέλεσµα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
 
(ii) Ζηµιογόνα συµβόλαια 
Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για ζηµιογόνες µακροπρόθεσµες συµβάσεις όταν 
τα αναµενόµενα έσοδα είναι µικρότερα από τα αναπόφευκτα έξοδα που αναµένεται 
να προκύψουν προκειµένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του συµβολαίου. 



ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 61416/01ΑΤ/Β/06/335 
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564   

 
 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις   

16 

 
 
7.14  Παροχές προσωπικού   
 
Η  Εταιρία  δεν  έχει  επίσηµα  ή  ανεπίσηµα  ενεργοποιήσει  κανένα  ειδικό  
πρόγραµµα  παροχών  προς  τους εργαζόµενους της,  το οποίο να δεσµεύεται  για 
παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το µόνο πρόγραµµα που 
βρίσκεται εν ισχύ και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συµβατική 
υποχρέωση µε βάση την  ισχύουσα  νοµοθεσία  Ν.2112/1920  και  3198/1955  για  
παροχή  εφάπαξ  ποσού  σε  περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.  
 
 
 
 
 
7.15  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων  
  
Έσοδα:   Τα  έσοδα  περιλαµβάνουν  την  εύλογη  αξία  εκτελεσθέντων  έργων,  
πωλήσεων  αγαθών  και  παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  
 
Πωλήσεις αγαθών   
 
Οι  πωλήσεις  αγαθών  αναγνωρίζονται  όταν  παραδίδει  τα  αγαθά  στους  πελάτες,  
τα  αγαθά  γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη.  
 
 
Παροχή υπηρεσιών   
 
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.  
 
Τόκοι   
 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας,  λαµβάνοντας υπόψη  
το υπόλοιπο  του αρχικού ποσού  και  του  ισχύοντα  συντελεστή  της  περιόδου  
έως  τη  λήξη,  όταν  καθορίζεται  ότι  τέτοια  έσοδα  θα  είναι πληρωτέα στην 
εταιρεία.  
 
Μερίσµατα   
 
Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής 
τους.   
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Έξοδα:  Τα  λειτουργικά  έξοδα  αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσµατα  σε  
δεδουλευµένη  βάση.  Οι  πληρωµές  για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσης του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους 
αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.  

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 
 
 

8.  Άλλες Πληροφορίες 
 

Α. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση 2007 (1η υπερδωδεκάµηνη χρήση).  

Β. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
 

Γ. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2007 ανέρχεται σε 7 άτοµα. 
 

∆. Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις  
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές της εταιρίας, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργίας της. 
 

Ε. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη 
 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €      

Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη,  σωρευτικά  από  
την  έναρξη  της  διαχειριστικής  χρήσης  έως  31/12/2007,  εµφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα:   
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Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη Τρέχουσα 
Περίοδος 

Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - 
Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 12 
Γ) Απαιτήσεις - 
∆) Υποχρεώσεις 5 
Ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης  - 

ΣΤ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης - 

Ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης - 

 

Z. Σηµείωση σχετική µε µελλοντικά γεγονότα 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να 
επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σηµείωση 1: Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
 

       Ποσά σε Ευρώ '000 
 

Έπιπλα 
και 

εξαρτήµατα Σύνολο 
   
18-Σεπ-06   
Προσθήκες εκτός από leasing 25 25 
Πωλήσεις / διαγραφές   
Μεταφορά σε Επενδύσεις σε 
Ακίνητα   
Αναταξινοµήσεις από Ακιν.   



ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 61416/01ΑΤ/Β/06/335 
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564   

 
 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις   

19 

υπό εκτέλεση 
31-∆εκ-07 25 25 
   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
   
18-Σεπ-06   
Αποσβέσεις χρήσης -4 -4 
Πωλήσεις / διαγραφές   
31-∆εκ-07 -4 -4 
   
   
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 21 21 

 

 

Σηµείωση 2: Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις  

Ποσά σε Ευρώ '000  
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31-∆εκ-07 
Πελάτες  0 
Επιταγές Εισπρακτέες  0 
  0 
Προκαταβολές   
Ελληνικό ∆ηµόσιο  28 
Προκαταβολή φόρου Εισοδήµατος   
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη   
Λογαριασµός διαχειριστών προς 
απόδοση   
Έξοδα επόµενων χρήσεων  136 
Λοιπές Απαιτήσεις  1 
Σύνολο  165 
   

 
 
 
Σηµείωση 3: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
 

Ποσά σε Ευρώ '000 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31-∆εκ-07 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 8 
Καταθέσεις όψεως 79 
Καταθέσεις προθεσµίας  

Σύνολο 87 
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   Σηµείωση 4: Μετοχικό κεφάλαιο  

Ποσά σε Ευρώ '000  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο 

18 Σεπτεµβρίου 2006     

Έκδοση νέων µετοχών  5.000 60  60 
Κεφαλαιοποίηση υπέρ 
το άρτιον     
     

31 ∆εκεµβρίου 2007 5.000 60  60 

 

Σηµείωση 5: Προµηθευτές & Λοιποί πιστωτές 

 

Ποσά σε Ευρώ '000  
 ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31-∆εκ-07 
Προµηθευτές  13 
∆εδουλευµένα έξοδα  61 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και 
λοιποί φόροι/ τέλη  12 

Προκαταβολές πελατών  35 
Προκαταβολή για λειτουργικές 
µισθώσεις   
Λοιπές υποχρεώσεις  148 
Σύνολο  269 
   

 

             Σηµείωση 6: Έξοδα ανά κατηγορία  

31-∆εκ-07 

Ποσά σε Ευρώ '000  
Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

 
 Σηµειώσεις    
Παροχές σε 
εργαζοµένους 8 39 0 39 
Αποσβέσεις 
ενσώµατων παγίων  

 
4 0 4 

Κόστος αποθεµάτων 
αναγνωρισµένο ως 
έσοδο  

 

3 0 3 
Αµοιβές  τρίτων 
εκτέλεσης τεχνικών 
έργων 

 

5 0 5 
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Ενοίκια λειτουργικών 
µιισθώσεων 

 
223 1 224 

Λοιπά  45 4 49 
Σύνολο  319 5 324 

 
            
 

 

Ποσά σε Ευρώ '000    
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

    31-∆εκ-07 
Έξοδα τόκων     
 -Τραπεζικά δάνεια    -6 
- Προµήθειες εγγυήτικων 
επιστολών    0 
 - Χρηµατοδοτικές 
Μισθώσεις    0 
    -6 
     
Έσοδα τόκων    0 
Καθαρά (έξοδα) / έσοδα 
τόκων    -6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Σηµείωση 7: Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό     

Σηµείωση 8: Παροχές σε εργαζοµένους 
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ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 61416/01ΑΤ/Β/06/335 
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564   

 
 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις   
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Ποσά σε Ευρώ '000   
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   31-∆εκ-07 
Μισθοί και ηµεροµίσθια   30 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης   9 
Kόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών   0 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους   0 
Σύνολο   39 

    Σηµείωση 9: Φόρος Εισοδήµατος  

 
 
Ποσά σε Ευρώ '000 
    

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

    31-∆εκ-07 

Φόρος χρήσης    7 

Αναβαλλόµενος φόρος    0 

Σύνολο    7 


