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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της «Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε» 
  
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ Α.Ε που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006, και τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά 
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια 
του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν 
την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω 
απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  
των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
 
 
 
 



 

  4

Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  
οικονοµικές καταστάσεις.         
 
 
 
 
 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 12891 

GRANT THORNTON A.E. 
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Γ.Α.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  Α.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006  
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 

  Σηµ. 
01/01 - 

31/12/2006  
01/01 - 

31/12/2005 
      
Πωλήσεις  4α 4.792.240  3.411.342 
Κόστος πωληθέντων  4γ (3.481.934)  (2.744.403) 
Μικτό κέρδος   1.310.306  666.939 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  4β 147.596  23.433 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως  4δ (219.914)  (59.334) 
Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας  4ε (231.293)  (140.134) 
Χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα   4ζ (66.602)  (74.932) 
Xρηµατοοικονοµικά 
έσοδα  4ζ 1.322  602 
Κέρδη από λειτουργικές 
δραστηριότητες   941.415  416.574 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) 
από συναλλαγµατικές 
διαφορές   (248)  (882) 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   941.167  415.692 
      
Φόροι εισοδήµατος  5 (309.551)  (139.688) 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ   631.616  276.004 
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Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  Α.Ε. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  Σηµ.   31/12/2006  31/12/2005 

       
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:      
 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 7  12.267  18.400 
 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 6  3.088.305  3.214.445 
 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8  20.469  20.469 
 Aναβαλλόµενος φόρος   -  - 
 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.121.041  3.253.314 
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό:      
 Αποθέµατα 9  903.664  582.965 
 Εµπορικές απαιτήσεις 10  1.648.358  1.302.040 
 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές 11  269.161  68.895 
 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 12  115.579  200.758 
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.936.762  2.154.658 
       
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   6.057.803  5.407.972 
       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ίδια κεφάλαια      
 Μετοχικό κεφάλαιο 13  1.396.500  1.350.000 
 Αποθεµατικά 14  125.993  92.582 
 Κέρδη εις νέο   741.523  331.118 
    2.237.016  1.773.700 
      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:      
 Μακροπρόθεσµα δάνεια 16  345.000  460.000 
 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 17  3.203  1.755 
 Επιχορηγήσεις παγίων 18  1.049.586  285.852 
 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5  73.372  55.769 
 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   1.471.161  803.376 
       
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:      
 Εµπορικές υποχρεώσεις 19  770.560  632.333 
 Λοιπές βραχ/σµες υποχρ. και δεδουλευµένα έξοδα 20  1.177.701  1.136.888 
 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 21  -  864.148 
 Μακρ/σµες υποχρεώσεις πληρ. στην επόµ. χρήση 16  115.000  115.000 
 Μερίσµατα πληρωτέα   -  54.000 
 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 22  286.365  28.527 
 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων   2.349.626  2.830.896 
       

 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   6.057.803  5.407.972 
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Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2006 – 31/12/2006 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 Σηµ.  
01/01 - 

31/12/2006 
01/01 - 

31/12/2005 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη περιόδου προ φόρων  941.167 415.692 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 134.706 127.464 
Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων 7 6.133 - 
(Κέρδη)/ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων  - - 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4ζ (1.322) (602) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4ζ 66.602 74.932 
Aποσβέσεις επιχορηγήσεων 18 (100.414) - 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 17 1.980 1.755 
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης  1.048.852 619.241 
(Αύξηση) / Μείωση σε:    
Αποθέµατα  (320.699) 11.552 
Εµπορικές απαιτήσεις  (346.318) (404.227) 
Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  (200.266) (100.848) 
Αύξηση / (Μείωση) σε:    
Εµπορικές υποχρεώσεις  138.228 (822.369) 
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα  40.814 1.098.302 
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού 17 (532) - 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα 4ζ 66.602 65.503 
Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες  34.112 79.137 
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
259.365 257.011 

    
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 (8.566) (92.180) 
Eίσπραξη επιχορηγήσεων 18 864.148 - 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 4ζ 1.322 602 
Aγορές άυλων περουσιακών στοιχείων 7 - (18.400) 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  856.904 (109.977) 
    
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων  (864.148) - 
Πληρωµές µακροπρόθεσµων δανείων  (115.000) - 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους µειοψηφίας 15 (111.150) - 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής 15 (111.150) - 
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  (1.201.448) - 
    
Καθαρή αύξηση / µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα  (85.179) 147.034 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 12 200.758 53.724 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της 
χρήσεως 12 115.579 200.758 
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Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2006 – 31/12/2006 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 
              (σηµ. 13)       (σηµ. 14)   

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ   1.350.000 78.448 123.248 1.551.696 
      
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 01/01-31/12/2005  - - 276.004 276.004 
∆ιανοµή κερδών σε αποθεµατικά  - 14.134 (14.134) - 
Μερίσµατα πληρωθέντα  - - (54.000) (54.000) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005  1.350.000 92.582 331.118 1.773.700 

      
      
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ   1.350.000 92.582 331.118 1.773.700 
      
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 01/01-31/12/2006  - - 631.616 631.616 
∆ιανοµή κερδών σε αποθεµατικά  - 33.411 (33.411) - 
Μερίσµατα πληρωθέντα  - - (168.300) (168.300) 
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου  19.500  (19.500) - 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006  1.369.500 125.993 741.523 2.237.016 

 
 



Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 31 ∆εκεµβρίου 2006 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Η «Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  Α.Ε.» («η Εταιρία»), ιδρύθηκε το 2002 (ΦΕΚ 
6195/28-06-2002), µε έδρα τη βιοµηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς. Η Εταιρία είναι 
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό µητρώου 52070/55/Β/02/10.  Η 
διάρκειά  λειτουργίας της Εταιρίας είναι 50 έτη. 
 
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας έχουν ανεγερθεί επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην 
ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου συνολικής εκτάσεως 8.738 τ.µ. 
 
Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι η βιοµηχανική  
παραγωγή και εµπορία πολυκαρβονικών φύλλων, εξαρτηµάτων, πλαστικών και παρεµφερών 
υλικών. 
 
Η Εταιρία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα εντός του 2004. Κατά το 2004 
πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους € 3 εκατ. που αφορούσαν ανέγερση 
καθετοποιηµένης µονάδας πολυκαρβονικών φύλλων, ειδικού πλαστικού προϊόντος µε χρήσεις 
στην αυτοκινητοβιοµηχανία, στην κατασκευή θερµοκηπίων, εξωτερικών προσόψεων, κ.α.  
 
Οι µέτοχοι της Εταιρίας µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 
   
 
ΜΕΤΟΧΟΣ 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 50% 
DOTT. GALLINA SRL 50% 

Σύνολο 100% 
 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενσωµατώνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις που συντάσσονται από τη Μητρική Εταιρία ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. η 
οποία είναι εισηγµένη στο Χ.Α. 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, για την 
χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26 
Μαρτίου 2007 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ.Α.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 31 ∆εκεµβρίου 2006 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων  10

 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
(α) Βάση κατάρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), 
περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ.) και ερµηνειών που έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, 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 τη 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 την αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από 
την 1 Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.  H Εταιρία δεν επηρεάζεται 
από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως 
παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους 
(εξαιρουµένων των οικοπέδων και κτιρίων τα οποία αποτιµήθηκαν στις εύλογες αξίες τους οι 
οποίες και θεωρήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος (deemed cost) κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 
στα ∆ΠΧΠ). 
         
        Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
        
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα.  Η εκτίµηση 
της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω : 
         
∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή 
στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2007). 
 
Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί τη 
γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους 
προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας 
και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο 
αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις  
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γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και 
Παρουσίαση).  Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 
 
Η σχετική προσαρµογή του ∆ΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των 
κεφαλαίων µιας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. 
 
∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29 – Οικονοµικές 
καταστάσεις σε υπερπληρωριστικές οικονοµίες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2006). 
 
Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρία διαπιστώνει την 
ύπαρξη  υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε 
υπερπληθωρισµός την προηγούµενη περίοδο, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 29 σαν 
να ήταν πάντοτε οικονοµία σε κατάσταση υπερπληθωρισµού. Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής  ∆ΠΧΠ 2 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαϊου 2006). 
 
Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρία παραχωρεί συµµετοχικούς 
τίτλους ή αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία 
(που βασίζονται στην τιµή των µετοχών της), όταν το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει 
ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που 
παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται.  Η ∆ιερµηνεία 8 δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουνίου 2006). 
 
Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα 
ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την 
οποία απαγορεύει µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους 
του συµβολαίου που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταµιακές ροές. Η ∆ιερµηνεία 9 δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2006). 

 
Η ∆ιερµηνεία 10 µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που 
αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις 
σε συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς 
τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε 
επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  Η ∆ιερµηνεία 10 δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρία, καθώς επίσης δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
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∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών ιδίου Οµίλου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 
2007). 
 
Αυτή η ∆ιερµηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο 
δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως 
αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς 
τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να 
αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι µέτοχοι της εταιρίας παρέχουν 
τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι 
θυγατρικές χειρίζονται στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι 
εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρίας.  Η 
∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία, καθώς επίσης δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 
την ΕΕ. 
 
∆ιερµηνεια 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Conceession Arrangements) 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2008). 
 
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν 
υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα 
δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης.  Με βάση τη 
∆ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως 
ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού κατά ή ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο.  Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρία, καθώς επίσης δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
 

(β) Εκτιµήσεις ∆ιοίκησης: Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της Εταιρίας 
προβαίνει σε σηµαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιµήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα 
των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και 
τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός ότι 
αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε 
τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες  τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 
διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Ο τοµέας όπου απαιτεί υψηλότερου βαθµού κρίση και 
όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις 
αναφέρεται στις σηµειώσεις  17 και 24 γ. 

 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρία κατά την προετοιµασία και 
σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που 
ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για την 
χρήση 2005, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
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(α)   Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(i) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης: Τα στοιχεία των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της Εταιρίας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του 
οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι 
Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 
νόµισµα της Εταιρίας.  

 
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την 
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιµα και οι υποχρεώσεις σε 
ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της χρήσεως και κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων.  

 
(β) Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις αποµείωσης 
της αξίας τους. Όπως αναφέρεται στην σηµείωση 2α, η Εταιρία αποτίµησε τα γήπεδα και 
κτίρια στις εύλογες αξίες τους οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος (deemed 
cost) κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.   

 
 Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την 
τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων 
φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο 
λειτουργικό και έτοιµο για µελλοντική χρήση. Οι επισκευές και συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως όπου πραγµατοποιούνται. Μεταγενέστερες 
προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων όταν 
προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του.   

 
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται 
στο κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται µέχρι να 
ολοκληρωθεί το πάγιο και να είναι διαθέσιµο για την προοριζόµενη παραγωγική του 
λειτουργία.  
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης µε βάση τις 
ακόλουθες ωφέλιµες ζωές ανά κατηγορίες παγίων:  

 
Πάγιο Ωφέλιµη Ζωή 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 30-40 χρόνια 
Μηχανήµατα 15-25 χρόνια 
Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Μηχανολογικός εξοπλισµός 3-20 χρόνια 
Μεταφορικά Μέσα 5-8 χρόνια 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 χρόνια 
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Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
προκειµένου να διαπιστώσει, εάν υφίστανται ενδείξεις για αποµείωση της αξίας τους. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία τους και όπου η λογιστική αξία ενός 
ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται 
πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση προκειµένου η λογιστική αξία του παγίου να 
απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του.  

 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό, όταν διατίθεται ή όταν  
δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους.  
 
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου 
από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται 
ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  
  

(γ) Κόστος ∆ανεισµού: Η Εταιρία έχει υιοθετήσει το βασικό λογιστικό χειρισµό που 
προβλέπεται από το ∆ΛΠ 23, βάσει του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το 
αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων και εγκαταστάσεων) λογίζεται στα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά. 

 
(δ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως διαθέσιµα προς πώληση: Τα 

περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που η 
Εταιρία σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως 
«διαθέσιµα προς πώληση». 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «διαθέσιµα προς πώληση» αποτιµώνται 
στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους 
ως κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα 
περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «κρατούµενα προς πώληση» δεν υπόκεινται σε 
απόσβεση. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίµηση των 
«κρατούµενων προς πώληση» περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα «άλλα 
έσοδα» και «άλλα έξοδα», αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 
Η Εταιρία δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα 
προς πώληση. 
 

(ε) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36, τα ακίνητα, οι 
εγκαταστάσεις, οι εξοπλισµοί και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να αξιολογούνται 
σε ετήσια βάση για το εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις,  

            
             προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου και εάν η 

λογιστική αξία του υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης, 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης.  Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης ενός 
περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσεως (value in use). Εύλογη αξία µείον έξοδα 
πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 
πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και  
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             προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους 

διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την 
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της 
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µία επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιµήσει 
το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη 
αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που 
δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 
 Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας έχουν αλλάξει. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 

(στ)  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς 
λογισµικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 
λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του 
λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 3 ετών. 

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε ετήσια βάση τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης της αξίας 
τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ανακτήσιµη, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά από 
αποµείωση ώστε η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία 
του. 
 
∆απάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στην χρήση που προκύπτουν. 

 
(ζ)  Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την 

πραγµατοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων. Τα κόστη που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού 
προγράµµατος αναγνωρίζονται σαν ασώµατο πάγιο στοιχείο µόνο όταν ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 38 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις». Η Εταιρία δεν έχει 
κεφαλαιοποιήσει έξοδα ανάπτυξης. 

 
(η)  Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί 

ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις 
του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από 
τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές στα αποτελέσµατα, 
• ∆άνεια και απαιτήσεις,  
• Επενδύσεις διακρατούµενες έως την λήξη τους, και  
• ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  
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i. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε 
σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός 
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που 
αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

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

 
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού η Εταιρία δεν είχε επενδύσεις αυτής της 
κατηγορίας. 
 

ii. ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  
 
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα 
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

iii. Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρία έχει την 
πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. 
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού η Εταιρία δεν είχε επενδύσεις αυτής της 
κατηγορίας. 

 
iv. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την 
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού η Εταιρία δεν είχε επενδύσεις αυτής της 
κατηγορίας. 
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Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους 
συναλλαγής. 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 µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν 
ως αποµειωµένα. 

 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρία 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, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στη εύλογη 
αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα 
στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει 
µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 

 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές 
κλεισίµατος. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη 
χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη 
διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην 
κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη 
αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 
τους.  

 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρία εκτιµά εάν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις 
που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 
έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά ή 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.  
 
Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία της και υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας 
της έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πού καθιστά µη εφικτή την ανάκτηση του επενδυµένου 
κεφαλαίου στο εγγύς µέλλον.  
 
Για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην αποσβέσιµη αξία 
τους, το ποσό της ζηµιάς από αποµείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου.  
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Τα έσοδα από τόκους και µερίσµατα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται 
στους λογαριασµούς «τόκοι και συναφή έσοδα» και «έσοδα από µερίσµατα» αντίστοιχα. 
 

(θ)  Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή 
πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, µειωµένη µε το υπολογιζόµενο 
κόστος παραγωγικής ολοκληρώσεως και το υπολογιζόµενο κόστος που είναι αναγκαίο για 
να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 

 
Το κόστος κτήσεως των αγοραζόµενων αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο του 
µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων συµπεριλαµβάνει τα άµεσα 
κόστη των υλικών, τα άµεσα κόστη παραγωγής και την κατάλληλη κατανοµή των 
σταθερών και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής σύµφωνα µε την κανονική 
παραγωγική δυναµικότητα. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 
 
Τα αναλώσιµα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαµβάνονται στα 
αποθέµατα και εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της ανάλωσης τους. 
 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ 
χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην  καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται. 
 

(ι)  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων 
εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα 
υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που αποκλίνουν των 
κανονικών όρων πίστωσης) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη 
ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος 
ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε 
διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να 
εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
 

(κ)   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες 
επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο  
µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων, περιλαµβάνονται για σκοπούς σύνταξης της 
κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείων των ταµειακών διαθεσίµων. 

 
(λ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει την αξία των κοινών µετοχών 

της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. 
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(µ)     Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόµενες υποχρεώσεις:  Προβλέψεις 

αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή µια εκροή πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσµευσης µπορεί να εκτιµηθεί 
µε αξιοπιστία. Όταν η Εταιρία αναµένει µια πρόβλεψη να καλυφθεί µε αποζηµίωση, π.χ. 
από ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξη της 
τότε η συγκεκριµένη αποζηµίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση. 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι 
ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να χρειαστεί για την 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι 
σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές 
ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 
εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, 
τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι 
ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 
(ν)  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό: Σύµφωνα µε τον 

Ν. 2112/20 η Εταιρία καταβάλλει στους εργαζοµένους εφάπαξ αποζηµιώσεις, επί απόλυσης 
ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το δε ύψος των καταβαλλόµενων ποσών 
αποζηµίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η υποχρέωση για παροχή σύνταξης στο 
προσωπικό της Εταιρίας, καλύπτεται από το ΙΚΑ και λοιπά αρµόδια κρατικά ταµεία. Οι 
εισφορές στα ταµεία αυτά αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 
 
Οι εν λόγω εφάπαξ αποζηµιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία (βάσει του Ν. 
2112/20), εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit plan) µε 
βάση το ∆ΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζοµένους». Η εν λόγω υποχρέωση που 
καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον 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 τη χρήση της αναλογιστικής µεθόδου αποτίµησης των 
εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). Η υποχρέωση 
προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη διάφορες παραµέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας, ο µισθός και συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. 
 
Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού 
στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστος 
υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και τις 
όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες, που προκύπτουν από προσαρµογές στις παραδοχές 
που χρησιµοποιήθηκαν για τις ανωτέρω παραµέτρους, µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
τα οποία υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης κατά την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ισόποσα στη µέση  
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εκτιµώµενη υπολειπόµενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την 
περίπτωση που το δικαίωµα σε µεταβολές του προγράµµατος εξαρτάται από πρόσθετο 
χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα σε µία σταθερή βάση στη µέση περίοδο έως ότου τα 
οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. 
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της 
εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση 
που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 
µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών 
ή σε επιστροφή. 
 
Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρία δεν έχει νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 
µακροπρόθεσµου χαρακτήρα προς τους εργαζοµένους. 

 
(ξ) Κρατικά Ασφαλιστικά προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρίας καλύπτεται κυρίως από 

τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί 
συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος 
να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής 
εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό 
ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 
συνταξιούχους. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή  υποχρέωση 
για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

 
(ο) Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται µε την 

επιδότηση ενσώµατων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση 
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η Εταιρία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις 
σχετίζονται µε ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται στις µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις σαν αναβαλλόµενα έσοδα και µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
µε ισόποσες ετήσιες δόσεις µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται µε δαπάνη, 
αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της χρήσεως που απαιτείται για την αντιστοίχηση 
της επιχορήγησης σε συστηµατική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να 
αποζηµιώσει. Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων εµφανίζονται στα «Άλλα λειτουργικά 
έσοδα» στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

 
(π)  ∆ανεισµός: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την 

εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών  µειωµένη µε τα σχετικά άµεσα έξοδα σύναψης, όπου 
αυτά είναι σηµαντικά. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιµούνται στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το 
αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά  

             µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή αποµειώνονται και µέσω της 
διαδικασίας απόσβεσης. 
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 Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεµες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρία έχει το 

δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 
(ρ)    Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη): Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα 
φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της 
κάθε εταιρίας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους 
εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και 
προβλέψεις  για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
και υπολογίζεται σύµφωνα µε φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού.  

 
  Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

υποχρέωσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο 
καταλογισµού τους, σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Εάν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε 
συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων, τότε κατά τη στιγµή της 
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζηµίες και 
εποµένως δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές, τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές και τα µεταφερόµενα 
δικαιώµατα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόµων κατά την έκταση που 
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες και τα 
µεταφερόµενα δικαιώµατα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόµων µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 
(σ)    Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία πώλησης των αγαθών και 

υπηρεσιών, απαλλαγµένη από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α), τις επιστροφές και 
τις εκπτώσεις.  

 
 Έσοδα από την πώληση αγαθών, λογίζονται όταν η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον 

αγοραστή όλους τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες που απορρέουν από την 
κυριότητα των αγαθών και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι βέβαιη.  

  
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται όταν το ποσό του εσόδου και τα αντίστοιχα 
κόστη µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, τα οικονοµικά οφέλη πιθανολογείται ότι θα 
εισρεύσουν στην επιχείρηση και το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την 
ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
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 Έσοδα από τόκους λογίζονται βάση µιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από την 

πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 
 
 Έσοδα από µερίσµατα λογίζονται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης τους από 

τους µετόχους µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
(τ)    Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
 
(υ)     Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρία ουσιωδώς όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται 
κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου ή, αν αυτή είναι 
χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι πληρωµές για 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της 
µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο 
εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται στα 
αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση τη 
µικρότερη περίοδο από την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της 
µίσθωσης. 

 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που 
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές 
µισθώσεις. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως 
έξοδα στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Σε 
περίπτωση που σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακοπεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή αποζηµίωσης, αναγνωρίζεται 
ως έξοδο την περίοδο στην οποία γίνεται η διακοπή της µίσθωσης. 
 
Η Εταιρία δεν είχε χρηµατοδοτικές και λειτουργικές µισθώσεις κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2006 και 2005. 

 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
        Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Η Εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας.  Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρίας έχει στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρίας. 
 
Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από τη ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής 
∆ιαχείρισης του Οµίλου ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ η οποία παρέχει συµβουλευτικές 
υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες,  συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς 
χρηµαταγορές και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους  
εκτίθεται η Εταιρία. Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές 
ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρίας. 
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Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισµού 
περιλαµβάνουν διαθέσιµα, απαιτήσεις και βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις. 
 
  (1)  Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
   
Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγµα.  
Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  Η έκθεση της 
Εταιρίας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε 
ξένο νόµισµα που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η διοίκηση της 
Εταιρίας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από την διαφοροποίηση  
συναλλαγµατικών ισοτιµιών.   
 
    (2) Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές της Εταιρίας δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τις 
διακυµάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και 
επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρίας είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της 
Εταιρίας. 
 
Όλα τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια.  Οι ανανεώσεις 
των βραχυπροθέµων δανείων είναι για διάστηµα 1-3 µηνών και των µακροπροθέσµων για 
διάστηµα 3-6 µηνών.  Αυτό δίνει την δυνατότητα στην Εταιρία να αποφεύγει µερικώς τον 
κίνδυνο από µεγάλες διακυµάνσεις επιτοκίων. Η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι δεν 
υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από πιθανή µεταβολή των επιτοκίων. 
          
    (3) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 
συµβαλλοµένων µερών λόγω κυρίως  της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου.  Η έκθεση 
σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.   
 
Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και 
τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται 
προβλέψεις για ζηµίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν 
υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια 
εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 
 
    (4) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς 
χρήση. 
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Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την 
Εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών 
διαθεσίµων. 
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4. Έσοδα και Έξοδα 
 
α) Πωλήσεις 

 
  31.12.06 31.12.05
Εµπορεύµατα   839.573 1.239.773 
Προϊόντα  3.749.899 2.147.701 
Α’ ύλες και λοιπά αποθέµατα   29.942 23.868 
Παροχή υπηρεσιών  172.826 - 
Σύνολο  4.792.240 3.411.342 

 
β) Άλλα λειτουργικά έσοδα  

 
  31.12.06 31.12.05 
Επιδοτήσεις από ΟΑΕ∆  3.877 3.667 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων παγίων 
(σηµ. 18) 

 
100.414 - 

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών  43.303 19.766 
Λοιπά έσοδα  2 - 
Σύνολο   147.596 23.433 
 

γ) Κόστος πωληθέντων 
 

  31.12.06 31.12.05 
Αποσβέσεις (σηµ. 6)  92.147 125.990 
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο  3.192.469 2.415.901 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  100.299 141.443 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  265 269 
Παροχές τρίτων  76.262 50.691 
∆ιάφορα έξοδα  20.492 10.109 
Σύνολο  3.481.934 2.744.403 

 
δ) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
 

  31.12.06 31.12.05 
Αποσβέσεις (σηµ. 6)  34.114 83 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  85.148 - 
Παροχές τρίτων  15.014 1.858 
Φόροι – τέλη  533 173 
∆ιάφορα έξοδα  85.105 57.220 
Σύνολο  219.914 59.334 
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ε) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 
  31.12.06 31.12.05 
Αποσβέσεις (σηµ. 6 & 7)  14.578 1.391 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  176.731 113.868 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  17.917 7.275 
Παροχές τρίτων  10.691 5.736 
Φόροι – τέλη  406 4.232 
∆ιάφορα έξοδα  10.970 7.632 
Σύνολο  231.293 140.134 

 
ζ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) 
 
  31.12.06 31.12.05
Τόκοι µακροπροθέσµων δανείων (σηµείωση 16)  24.521 30.359
Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων   32.872 38.608
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  9.209 5.965
Σύνολο  66.602 74.932
  
Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας  (1.322) (602)
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα  - -
Σύνολο  (1.322) (602)
  
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έσοδα)  65.280 74.330
 
η) Aριθµός εργαζοµένων 

 
Ο αριθµός των εργαζοµένων στην Εταιρία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και 2005 έχει ως 
ακολούθως: 
 
Άτοµα  31 ∆εκεµβρίου 2006 31 ∆εκεµβρίου 2005 

Μισθωτοί  3 5 
Ηµεροµίσθιοι  14 12 
Σύνολο  17 17 
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5. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
 

O φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της Εταιρίας 
αναλύεται ως ακολούθως:  
  

  31.12.06 31.12.05
Τρέχων Φόρος εισοδήµατος  252.843 47.053
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  15.000 25.000
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  17.602 67.635
Φόρος Αποθεµατικού Ν.3220/2004 (σηµ.14)  24.106 -
Σύνολο  309.551 139.688

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε τη συµφωνία µεταξύ του ονοµαστικού και του 
πραγµατικού φορολογικού συντελεστή. 
       
  31.12.2006 31.12.2005
Κέρδη προ φόρων εισοδήµατος  941.167 415.692
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (29%:2006, 32%:2005) 

 
272.939 133.021

Φορολογική επίδραση µη εκπιπτόµενων δαπανών  140 67
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή 

 (2.634) (18.400)

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  15.000 25.000
Φόρος αποθεµατικού Ν.3220/2004  24.106 -
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

 
309.551 139.688

 
Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρµόζοντας τα λογιστικά κέρδη 
µε τις φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που αναφέρονται σ’ αυτές 
θεωρούνται προσωρινές µέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές 
και την έκδοση  της σχετικής έκθεσης µε την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις 
οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζηµιές που µεταφέρονται από προηγούµενες χρήσεις, στο 
βαθµό που είναι αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να συµψηφισθούν µε τα κέρδη 
των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν. 
 
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές 
διαφορές χρησιµοποιώντας τον φορολογικό  συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που µια 
απαίτηση πραγµατοποιείται ή µια υποχρέωση διακανονίζεται, λαµβάνοντας υπόψη τους 
φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής: 
 
Υπόλοιπο έναρξης, 1 Ιανουαρίου 2005 (καθαρή 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση) 

 
(11.866) 

Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως  67.635 
Υπόλοιπο έναρξης, 31 ∆εκεµβρίου 2005 (καθαρή 
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση) 

 
55.769 

Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως  17.602 
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Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2006 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 
73.372 

 
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήµατος εισπραττόµενους από την ίδια φορολογική αρχή. 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας προέρχονται 
από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

  
Αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση 
  31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  3.283 5.082 - - 

Eπιχορηγήσεις παγίων  50.772 - - - 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία  - - 128.227 61.290 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού  801 439 - - 

Σύνολο  54.856 5.521 128.227 61.290 

   
Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση  73.372 55.769 

 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος της Κατάστασης Αποτελεσµάτων της Εταιρίας 
προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
   31.12.2006 31.12.2005
Πάγια περιουσιακά στοιχεία    66.937 66.012

Επιχορηγήσεις παγίων   (50.772)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   1.799 2.062
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού   (362) (439)

Σύνολο   17.602 67.635
 
 

Στην περίπτωση που αφορολόγητα αποθεµατικά της Εταιρίας (σηµ. 14) διανεµηθούν στους 
µετόχους, αυτά θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 
κατά την ηµεροµηνία της διανοµής τους. ∆εν έχει υπολογιστεί αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση για τα ποσά αυτά. 
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6.  Ενσώµατα Πάγια στοιχεία 
 

   
Οικόπεδα 

  
Κτίρια 

 
Μηχανήµατα

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση

 Σύνολο 

      
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ      
1, Ιανουαρίου 2005  185.814  1.021.809 1.850.416 68.865 5.720  131.671 3.264.295
Προσθήκες  -  3.592 300 - 2.991  85.297 92.180
Μειώσεις  -  - - - -  - -
Μεταφορές  -  34.500 162.171 - -  (196.671) 0
31, ∆εκεµβρίου 2005  185.814  1.059.901 2.012.887 68.865 8.711  20.297 3.358.475
Προσθήκες  -  - 4.663 - 3.903  - 8.566
Μειώσεις  -  - - - -  - -
Μεταφορές  -  - - - 20.297  (20.297) -
31, ∆εκεµβρίου 2006  185.814  1.059.901 2.017.550 68.865 32.911  - 3.365.041

      
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

     

1, Ιανουαρίου 2005  -  - 3.561 10.260 744  - 14.565
Αποσβέσεις  -  34.907 82.604 8.608 1.345  - 127.464
Μειώσεις/ µεταφορές  -  - - - -  - -
31, ∆εκεµβρίου 2005  -  34.907 86.165 18.868 2.089  - 142.030
Αποσβέσεις  -  35.330 86.056 8.608 4.712  - 134.706
Μειώσεις/ µεταφορές  -  - - - -  - -
31, ∆εκεµβρίου 2006  -  70.237 172.221 27.476 6.801  - 276.736
            
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ      
31, ∆εκεµβρίου 2004  185.814  1.021.809 1.846.855 58.605 4.976  131.671 3.249.730
31, ∆εκεµβρίου 2005  185.814  1.024.994 1.926.722 49.997 6.621  20.297 3.214.445
31, ∆εκεµβρίου 2006  185.814  989.664 1.845.328 41.389 26.110  - 3.088.305

 
Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2006 και 2005 η Εταιρία δεν είχε συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά 
ενσώµατων παγίων στοιχείων. 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως της Εταιρίας συνολικού ύψους Ευρώ 137.706 (31.12.2005: 
127.464) αύξησαν το κόστος πωληθέντων κατά το ποσό των Ευρώ 92.147 (31.12.2005: 
125.990), τα έξοδα διάθεσης κατά το ποσό των Ευρώ 34.114 (31.12.2005: 83) και τα έξοδα 
διοίκησης κατά το ποσό των Ευρώ 8.445 (31.12.2005: 1.391). 
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7.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01.01.2005 - 
Προσθήκες 18.400 
Υπόλοιπο 31.12.2005 18.400 
Προσθήκες - 
Υπόλοιπο 31.12.2006 18.400 
 
  

Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2005 - 
Αποσβέσεις χρήσεως - 
Υπόλοιπο 31.12.2005 - 
Αποσβέσεις χρήσεως 6.133 
Υπόλοιπο 31.12.2006  
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 - 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 18.400 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 12.267 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν το κόστος του λογισµικού προγράµµατος της Εταιρίας, 
η χρήση του οποίου ξεκίνησε στις 1.1.2006 και αποσβένεται βάσει της σταθερής µεθόδου εντός 
περιόδου 3 ετών. Οι αποσβέσεις της χρήσεως της Εταιρίας συνολικού ύψους Ευρώ 6.133 
αύξησαν τα έξοδα διοίκησης. 
  

8.  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις οι οποίες εµφανίζονται στο κόστος, αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.06 31.12.05 
Εγγυήσεις ∆.Ε.Η  20.469 20.469

  
9. Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.06 31.12.05 
Εµπορεύµατα (στο κόστος)  136.947 143.942 
Έτοιµα προϊόντα (στο κόστος)  263.090 201.055 
Α’ Ύλες, Αναλώσιµα (στο κόστος)  436.761 237.968 
Υποπροϊόντα και υπολείµµατα (στο κόστος)  66.866 - 
Σύνολο αποθεµάτων   

903.664
 

582.965 
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10.  Εµπορικές απαιτήσεις 
 
 Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.06 31.12.05 
Πελάτες (εκτός από συνδεµένες)  331.466 149.558 
Απαιτήσεις από συνδεµένες εταιρίες (σηµ. 24)  400.697 343.100 
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες  916.195 809.382 
Υποσύνολο  1.648.358 1.302.040 
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  - - 
Σύνολο  1.648.358 1.302.040 

 
11.  Λοιπές απαιτήσεις & Προκαταβολές 
 
 Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.06 31.12.05 
Αγορές υπό παραλαβή  184.770 2.924
Προκαταβολές σε προµηθευτές – πιστωτές  842 11.414
Προκαταβολές σε προµηθευτές – πιστωτές 
(συνδεδεµένες εταιρείες) 

 75.383 -

Λοιπές προκατ/λές επί αποδώσει λογαριασµού  43 24
Έξοδα εποµένων χρήσεων  2.899 52.000
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  5.224 2.533
Σύνολο  269.191 68.895

 
12. Χρηµατικά διαθέσιµα  
 
 Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

31.12.06 31.12.05
Ταµείο 888 547
Καταθέσεις όψεως  114.691 200.211
Σύνολο  115.579 200.758

 
Οι λογαριασµοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασµένοι σε ευρώ και τοκίζονται µε κυµαινόµενα 
επιτόκια ανάλογα µε το ύψος της κατάθεσης και µε βάση τα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων των 
τραπεζών. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως και προθεσµίας προσεγγίζει τη 
λογιστική τους αξία λόγω των κυµαινόµενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσµων λήξεών τους. 
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13.  Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το εγκεκριµένο και πλήρες καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ως ακολούθως: 
 

  31.12.06 31.12.05
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο   
456.500 κοινές µετοχές ονοµ. αξίας 3 Ευρώ έκαστη   1.369.500 1.350.000

 
Με την από 15.11.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των € 19.500 µε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς 
αναπροσαρµογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2004 που περιλαµβάνονταν 
στα Αποτελέσµατα εις Νέο, µε την έκδοση 6.500 νέων, κοινών, ονοµαστικών και µη 
µεταβιβάσιµων επί πεντατετία µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 3,00 εκάστης (Aπόφαση 
∆ιεύθυνσης Εµπορίου ΕΜ-3056/23-11-2006). 

 
14. Αποθεµατικά  
 

Τα αποθεµατικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

   
31.12.06 

 
31.12.05 

Τακτικό Αποθεµατικό  57.119 23.708 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων  68.874 68.874 
Σύνολο  125.993 92.582 

 
Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε τον Ελληνικό εµπορικό νόµο, οι εταιρείες πρέπει να 
µεταφέρουν κατ’ ελάχιστο 5% των ετήσιων καθαρών κερδών τους όπως αυτά απεικονίζονται 
στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρις ότου το συσσωρευµένο ποσό του 
τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το 
ανωτέρω αποθεµατικό δεν δύναται να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κάθε 
Εταιρίας. 
 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων: Αφορά αποθεµατικά φορολογικών 
νόµων που δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, 
είτε παρέχουν την δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο 
χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως 
κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Με βάση την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, αυτά τα 
αποθεµατικά εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
διανεµηθεί στους µετόχους. Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα 
αποθεµατικά και εποµένως δεν έχει προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογικής 
υποχρέωσης για το φόρο εισοδήµατος που θα καταστεί πληρωτέος κατά την περίπτωση 
διανοµής των αποθεµατικών. 
 
Στα αφορολόγητα αποθεµατικά της Εταιρίας περιλαµβάνεται αποθεµατικό που έχει 
σχηµατιστεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν. 3220/2004. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξέδωσε την Ανακοίνωση 2006/C20/05, σύµφωνα µε την οποία, θεωρεί ότι τα αφορόλογητα 
αποθεµατικά αποτελούν µορφή κρατικής ενίσχυσης, και έχει ζητήσει από την Ελληνική  
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Κυβέρνηση να τοποθετηθεί επίσηµα επί της ανακοίνωσης αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τελικά αποφάσισε ότι τα συγκεκριµένα αφορολόγητα αποθεµατικά αποτελούν µορφή 
κρατικής ενίσχυσης, και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλλουν στις φορολογικές αρχές 
τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος, ως εκ τούτου η Εταιρία αποφάσισε να σχηµατίσει 
πρόβλεψη για το ποσό του φόρου που αναλογούσε στο ανωτέρω αποθεµατικό. 
 

15.  Μερίσµατα  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες, είναι 
υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος µερίσµατα που υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο ως το  
 
µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει ανάµεσα στο 35% των καθαρών ετήσιων κερδών µετά από 
φόρους και µετά το σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού, και στο 6% του 
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Μέρισµα το οποίο είναι µικρότερο από το 35% των 
κερδών µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, αλλά µεγαλύτερο του  
6% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να αναγγελθεί και να πληρωθεί µε 
έγκριση του 70% των µετόχων. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του συνόλου 
των µετόχων της Εταιρίας. 
 
Την 15η Νοεµβρίου 2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανοµή 
του µερίσµατος από τα κέρδη του 2005 ύψους Ευρώ 168.300,00 ήτοι Ευρώ 0,37 ανά µετοχή 
(2005: 54.000,00 ήτοι Ευρώ 0,12 ανά µετοχή).  Τα µερίσµατα αυτά καταβλήθηκαν σε 2 
δόσεις τον Ιούνιο 2006 (Μέρισµα 2004) και τον ∆εκέµβριο 2006 (Μέρισµα 2005). 

  
Την 26η Μαρτίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας πρότεινε τη διανοµή 
µερίσµατος από τα κέρδη του 2006 ύψους Ευρώ 584.320,21 (Ευρώ 1,28 ανά µετοχή). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΠ τα µερίσµατα αυτά περιλαµβάνονται στην καθαρή 
θέση µέχρι την στιγµή που θα εγκριθεί η διανοµή των κερδών της χρήσης 2006 από την 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  
 

16. Μακροπρόθεσµα δάνεια 
       

Το Μακροπρόθεσµο δάνειο της Εταιρίας έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και είναι 
εκφρασµένο σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ενώ τα ποσά που είναι 
πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.  
 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια της 
Εταιρίας. Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στα βιβλία. 
 
Το µακροπρόθεσµο δάνειο της Εταιρίας αναλύεται, µε βάση το χρόνο εξόφλησης του, ως 
ακολούθως: 

 
Οφειλόµενα ∆άνεια  31.12.2006 31.12.2005
Μέσα σε έναν χρόνο 115.000 115.000 

Από 1-5 έτη 345.000 460.000 

Μετά από 5 έτη - - 
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Σύνολο 460.000 575.000 
 
Η ανάλυση του µακροπροθέσµου δανείου της Εταιρίας έχει ως ακολούθως: 
 

Μακρ./σµες δόσεις Τρόπος 
Πληρωµής 

Τράπεζα Βραχ/σµες 
δόσεις 

2-5 χρόνια +5 χρόνια

Σύνολο 
ανεξοφλήτου
δανείου 

Λήξη 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 115.000 345.000 - 460.000 09.2010 Εξαµηνιαία 
 

 
 
Ο µέσος όρος επιτοκίου των µακροπρόθεσµων δανείων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 ήταν 
4,80%.  Η Εταιρία, στις 31.12.2006, δεν έχει αχρησιµοποίητα διαθέσιµα πιστωτικά όρια. 
 
Το συνολικό έξοδο για τόκους, των µακροπρόθεσµων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 
31η ∆εκεµβρίου 2006 και 2005, ανέρχονταν σε Ευρώ 24,5 χιλ. περίπου και Ευρώ 30,4 χιλ. 
περίπου , και συµπεριλαµβάνεται στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα στις συνηµµένες 
καταστάσεις αποτελεσµάτων (σηµείωση 4ζ).  

 
17. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 
 

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  31.12.06 31.12.05 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού   3.203 1.755

 
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε 
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από το χρόνο 
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης 
του. Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην Εταιρία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, 
δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο µε το 40% της αποζηµίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την 
ίδια µέρα.  Ο ελληνικός εµπορικός νόµος, προβλέπει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να σχηµατίζουν 
πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που 
δηµιουργείται επί αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης (40% της συνολικής υποχρέωσης). 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης.  
 
Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων 
για αποζηµίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον συννηµένο Ισολογισµό της χρήσης που 
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και την 
σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσµατα. 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης, για την Εταιρία αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31.12.06 31.12.05 
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως  1.755 - 
Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα  1.980 1.755 
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Πληρωθείσες παροχές  (532) - 
Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσεως  3.203 1.755 

 
  31.12.06 31.12.05 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων  4.066 2.654 
Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµίες  (863) (899) 
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό   3.203 1.755 

 
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως 
της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31.12.06 31.12.05 
Τρέχον κόστος υπηρεσίας  1.838 937
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  106 35
Αναλογιστική ζηµιά (αναγνωρισθείσα)  36 783
Σύνολο  1.980 1.755

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών 
προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης έχουν ως εξής:  

 
  31.12.06 31.12.05 
Επιτόκιο προεξόφλησης  4,10% 4%
Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών  4% 4%
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή  2,5% 2,5%
Εκτιµώµενη µέση µελλοντική υπηρεσία  17,76 17,76

 
18.  Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

 
Η Εταιρία έχει λάβει επιχορηγήσεις για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι 
κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται 
στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σαν αναβαλλόµενα έσοδα και µεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο και µε ετήσιους συντελεστές, ανάλογους µε 
τους συντελεστές απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία λήφθηκαν.  
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 
 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005  285.852 
Είσπραξη επιχορηγήσεων  - 
Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα (σηµ. 4)  - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005  285.852 
Είσπραξη επιχορηγήσεων  864.148 
Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα (σηµ. 4)  (100.414) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006  1.049.586 

 
19.  Εµπορικές υποχρεώσεις  
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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  31.12.06 31.12.05 
Προµηθευτές (εκτός από συνδεµένες)  310.677 474.686 
Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)  384.500 2.979 
Υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες (σηµ. 24)  75.383 154.668 
Σύνολο  770.560 632.333 
 
20.  Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & δεδουλευµένα έξοδα  
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
  31.12.06 31.12.05 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες  18.238 18.055 
Παρακρατηµένοι πληρωτέοι φόροι  27.936 20.432 
Προκαταβολές πελατών  325 - 
Προκαταβολές πελατών (συνδεδεµένες εταιρίες)  1.105.208 1.070.717 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  15.567 18.255 
∆εδουλευµένα έξοδα  10.427 9.429 
Σύνολο  1.177.701 1.136.888 
 
21.  Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 
 

Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.06 31.12.05 
Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης  222.259 3.527 
Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 40.000 25.000 
Φόρος αποθεµατικού Ν.3220/2004 24.106 - 
Σύνολο  286.365 28.527 

 
 

22.  Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
 

Στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως εµφανίζονται έσοδα και κόστη, που προκύπτουν από 
συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεµένων Εταιριών της. Αυτές οι συναλλαγές 
αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών κατά την κανονική λειτουργία των 
επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεµένων 
εταιριών της και τα εκκρεµή ενδοεταιρικά υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 αναλύονται ανά εταιρία ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

31η ∆εκεµβρίου 2005  Πωλήσεις 
Προς 

Αγορές 
από 

Οφειλόµενα 
ποσά από  

Οφειλόµενα 
ποσά προς 

 
Συνδεµένη Εταιρία 

Σχέση συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

  
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Μητρική 277 340 - 1.225 

ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

189 - 33 - 

ALUMIL ROMANIA  Θυγατρική της 263 - 98 - 
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ΑΛΟΥΜΥΛ 

ALUMIL BULGARIA 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

132 - 26 - 

ALUMIL SRB 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

425 - 160 - 

ALUMIL MONTENEGRO 
Θυγατρική της 
Alumil SRB 

80 - 26 - 

VARNA ALUMINIUM 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

31 - - - 

ALUMIL YU INDUSTRY 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

52 - - - 

Σύνολο  1.449 340 343 1.225 
 
 

31η ∆εκεµβρίου 2006  Πωλήσεις 
Προς 

Αγορές 
από 

Οφειλόµενα 
ποσά από  

Οφειλόµενα 
ποσά προς 

 
Συνδεµένη Εταιρία 

Σχέση συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

  
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Μητρική 391 223 - 1.180 

ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

4 - - - 

ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

237 - 1 - 

ALUMIL ROMANIA  
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

443 - 229 - 

ALUMIL BULGARIA 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

16 - 27 - 

ALUMIL SRB 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

419 - 105 - 

ALUMIL MONTENEGRO 
Θυγατρική της 
Alumil SRB 

144 - 22 - 

VARNA ALUMINIUM 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

15 - - - 

ALUMIL SKOPJE 
Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

40 - 17 - 

Σύνολο  1.705 223 401 1.180 
 
 
 Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 

µετρητά. Για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006, η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσει 
πρόβλεψη για επισφάλειες που σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από συνδεµένες εταιρείες. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεµένων εταιριών ειδικές 
συµφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν µεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται µε τους εκάστοτε 
συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 
 

23.  ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
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α. Εκκρεµοδικίες – ∆ικαστικές Υποθέσεις 
 

Η ∆ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρίας εκτιµούν ότι δεν υπάρχουν 
σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν 
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα 
αποτελέσµατα της λειτουργίας της Εταιρίας.  

 
β.  Εγγυήσεις 

 
Για την λήψη των τραπεζικών δανείων έχει εγγυηθεί η Μητρική Εταιρία µε συνολικό ποσό 
εγγυήσεων ύψους € 719.574. 

 
γ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Η Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές 
Αρχές από την σύσταση της και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν 
καταστεί οριστικές. 
 
Η Εταιρία έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για πιθανές µελλοντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε µελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές 
αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες παραµένει ανέλεγκτη αν και την παρούσα 
χρονική στιγµή δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το ύψος των επιπλέον φόρων 
και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό εξαρτάται από τα ευρήµατα του 
φορολογικού ελέγχου.  

 
25.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  
 

∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 
2006, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 
και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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