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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 14/3/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.mevaco.gr  Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο 

να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη 

εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά 

στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 
«MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη 

περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο 

διενεργηθέντα έλεγχο. 

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 

κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, 

αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 

εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 

καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση 

της Έκθεσης µας. 

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική 

θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005, και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις 

µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας, της χρήσεως που έληξε αυτή την 

ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 

 

 

_____________________ 

Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 

 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  127 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ “MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ  2005 (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ  1/1/2005 – 31/12/2005 

 

Κύριοι µέτοχοι,  

 

Έχουµε την τιµή, να σας υποβάλουµε συνηµµένα, τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας, για την 

έβδοµη εταιρική χρήση 2005, που καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 1/1/2005 έως 31/12/2005 και να σας 

εκθέσουµε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την 

οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από το ∆.Σ. πορεία της, την αµέσως επόµενη χρήση: 

 

 

Λογιστικές Αρχές 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. του 2005 που καλύπτουν περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2005, 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 δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν 

τις πρώτες επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. 

Ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και 

κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για 

την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 

 

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  

   

Το 2005 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε στα 2.432.925,36 € έναντι 1.912.146,56 € του 2004, σε 

ποσοστό 27,23%  που θεωρείται ικανοποιητικό. Την τελευταία διετία η εταιρεία κατάφερε να διπλασιάσει τον 

Κ.Ε., κερδίζοντας µερίδια αγοράς σε βάρος των ανταγωνιστών της. 

Το αποτέλεσµα της χρήσεως ήταν αρνητικό καταγράφοντας ζηµίες ποσού € 47.283,77 ή ζηµίες ποσού € 

72.493,28 σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.. Για τη διαµόρφωση του αποτελέσµατος σηµαντικό ρόλο είχε η 

µετεγκατάσταση της εταιρείας σε νέους ενοικιαζόµενους βιοµηχανικούς χώρους. 
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 Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2005 κατανεµήθηκε, ανά τοµέα δραστηριότητας, ως εξής: 

BOILER                   1.620.115,58 

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ           387.488,55 

ΛΟΙΠΑ                                    425.321,63 

ΣΥΝΟΛΟ                              2.432.925,76 

 

Ως σηµαντική εξέλιξη του έτους θεωρείται η αναµενόµενη ένταξη επενδυτικού προγράµµατος στις διατάξεις 

της δράσης 2.5.3 του ΕΠΑΝ  Α΄ κύκλος,  προϋπολογισµού µελέτης  € 950.000,00.  

 

 

Οικονοµική θέση της εταιρείας  

Η    πραγµατική   οικονοµική   κατάσταση   της   εταιρείας   είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται  ότι  

ανταποκρίνεται  στην εµφανιζόµενη  εικόνα  του Ισολογισµού της κλειόµενης χρήσεως . 

Τα συνοπτικά µεγέθη του ισολογισµού της 31/12/2005 είναι : 

 

Ποσά σε € 31/12/2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού  

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 483.482,49 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 7.796,02 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 6.000,00 

  497.278,51 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Αποθέµατα 510.021,38 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 1.671.942,40 

Λοιπές Απαιτήσεις 8.293,66 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 43.137,09 

  2.233.394,53 

Σύνολο ενεργητικού 2.730.673,04 

 
 

 



 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την  χρήση 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2005 

7

 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους  

Μετοχικό κεφάλαιο 300.000,00 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 228.246,52 

Λοιπά αποθεµατικά 25.214,09 

Ζηµίες εις νέον (140.469,87) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 412.990,74 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.095,37 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 
3.382,00 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 6.477,37 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 932.169,77 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 66.526,85 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  1.128.879,81 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 183.628 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.311.204,93 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.317.682,30 

  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων 
2.730.673,04 
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Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας  

 

Το 2006 αναµένεται ανάκαµψη των µεγεθών και των αποτελεσµάτων της εταιρείας (υπό την αίρεση των 

κύκλων τιµών µετάλλων (χαλκού)  που µπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά). 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αναµένεται να κινηθεί ανοδικά σε ποσοστό 10% περίπου. Παρά τον έντονο 

ανταγωνισµό που υφίσταται η εταιρεία το αποτέλεσµα για το 2006 προβλέπεται να είναι κερδοφόρο, και να 

ανέλθει περίπου στα € 100.000,00 µετά από αποσβέσεις. Αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα θα έχουν και οι 

αυξηµένες επενδύσεις που πρόκειται να κάνει η εταιρεία πιθανόν στο 2006 για την ανανέωση του 

εργοστασιακού της δυναµικού. 

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αναµένεται να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα, και οπωσδήποτε µε 

χαµηλότερο ποσοστό αύξησης από το ποσοστό αύξησης του Κ.Ε. 

 

Κύριοι µέτοχοι, 

Αφού λάβατε υπόψη σας τα παραπάνω, σας παρακαλούµε να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2005 

 

Θεσσαλονίκη, 17/03/2006 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α∆Τ Η 656831 
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Ισολογισµός 

Ποσά σε € Σηµείωση 31/12/2005 31/12/2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού    

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1 483.482,49 349.819,40 

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 7.796,02 3.305,52 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.3 0,00 0,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 6.4 6.000,00 6.256,79 

   497.278,51 359.381,71 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέµατα 6.5 510.021,38 483.912,36 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 6.6 1.671.942,40 830.452,28 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.7 8.293,66 5.602,05 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 6.7 0,00 18.000,00 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 43.137,09 21.515,96 

   2.233.394,53 1.359.482,65 

     

Σύνολο ενεργητικού  2.730.673,04 1.718.864,36 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 

µετόχους 
   

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 300.000,00 300.000,00 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 6.9 228.246,52 228.246,52 

Λοιπά αποθεµατικά 6.9 25.214,09 25.081,21 

Ζηµίες εις νέον 6.9 -140.469,87 -61.950,01 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  412.990,74 491.377,72 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.3 3.095,37 5.419,76 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 
6.10 

3.382,00 2.726,00 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  6.477,37 8.145,76 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.11 932.169,77 587.581,37 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.12 66.526,85 494,76 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.13 1.128.879,81 555.777,33 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.14 183.628,50 75.487,42 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων  2.311.204,93 1.219.340,88 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.317.682,30 1.227.486,64 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων 
 2.730.673,04 1.718.864,36 

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

 

Ποσά σε €  Σηµ. 
01/01 - 

31/12/2005 
01/01 - 

31/12/2004 

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες       

Πωλήσεις 5 2.432.925,36 1.912.146,56 

Κόστος Πωληθέντων 6.15 -1.938.761,20 -1.693.532,87 

Μικτό Κέρδος   494.164,16 218.613,69 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6.17 12.217,26 2.504,74 

Έξοδα διάθεσης 6.16 -230.383,54 -44.259,65 

Έξοδα διοίκησης 6.16 -241.902,72 -144.201,88 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 6.17 -29.955,72 -1.663,53 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  56.997,43 78.927,74 

 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων   4.139,44 30.993,37 

 
 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.18 0,00 5.109,34 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  6.18 -76.632,72 -43.320,57 

Κέρδη προ φόρων   -72.493,28 -7.217,86 

 Φόροι  6.19 -6.026,58 5.475,19 

Κέρδη µετά από φόρους   -78.519,86 -1.742,67 

Κατανέµονται σε:    

Μετόχους Εταιρείας   -72.493,28 -7.217,86 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ευρώ)  -0,79 -0,02 

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµιακών ροών  

 

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη χρήσης προ φόρων  (72.493,28) (7.217,86) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για :   

Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2004-31.3.2004 52.857,99 47.934,37 

Προβλέψεις 21.656,00 2.694,00 

Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.820,50) 0,00 

Ζηµιές από πώληση παγίων (2.607,46) (1.450,02) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 76.632,72 38.211,23 

Πλέον /µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων (26.109,02) (227.095,70) 

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (861.126,08) (240.743,70) 

Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 18.000,00 (17.383,41) 

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) 448.606,94 327.538,76 

(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 66.032,09 (7.250,61) 

(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού (είσπραξη επιχορήγησης) 0,00 (1.700,00) 

Μείον:   

Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι  (76.632,72) (43.320,57) 

Φόρος εισοδήµατος /∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου /Λοιποί µη ενσωµατωµένοι 

στο λειτουργικό κόστος φόροι 
(8.218,10) 0,00 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (365.221,42) (129.783,51) 

    

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (218.316,73) (174.610,59) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 31.800,00 4.099,62 

Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 256,79 (6.000,00) 

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 5.109,34 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (186.259,94) (171.401,63) 

    

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 2.216.890,00 1.331.050,00 

Αύξηση  Βραχυπρόθεσµων  ∆ανειακών Υποχρεώσεων (1.643.787,51) (1.047.307,40) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 573.102,49 283.742,60 

    

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 
21.621,13 (17.442,54) 

    

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 21.515,96 38.958,50 

    

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 43.137,09 21.515,96 
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Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης  

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ Το 

Άρτιο 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 

2004, σύµφωνα µε τις προηγούµενες 

λογιστικές αρχές 

300.000,00  228.246,52  26.498,56  (62.308,59) 492.436,49  

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ - - (1.550,23) 2.101,25  551,02  

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 

2004, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
300.000,00  228.246,52  24.948,33  (60.207,34) 492.987,51  

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 

περίοδο 01/01 - 31/012/2004 
     

Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης 

φορολογίας 
  132,88   132,88  

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-

31/12/2004  
     (1.742,67) (1.742,67) 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος 

/ζηµιά Περιόδου 
- - 132,88  (1.742,67) (1.609,81) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2004 
300.000,00  228.246,52  25.081,21  (61.950,01) 491.377,72  

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 

2005, σύµφωνα µε τις προηγούµενες 

λογιστικές αρχές 

300.000,00  228.246,52  26.498,56  (52.228,37) 502.516,71  

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ - - (1.417,35) (9.721,64) (11.138,99) 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 

2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
300.000,00  228.246,52  25.081,21  (61.950,01) 491.377,72  

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 

περίοδο 01/01 - 31/12/2005 
     

Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης 

φορολογίας 
  132,88   132,88  

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-

31/12/2005  
     (78.519,86) (78.519,86) 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος 

/ζηµιά Περιόδου 
-  -  132,88  (78.519,86) (78.386,98) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 

την 31η  ∆εκεµβρίου 2005 
300.000,00  228.246,52  25.214,09  (140.469,87) 412.990,74  

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

 Η MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1998, µε την αρχική επωνυµία 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Σ.Η.Ε. Α.Ε.». 

Κατόπιν της εξαγοράς της από την MEVACO  Α.Β.Ε.Ε. µετονοµάστηκε σε «MEVACO B.E.  Α.Ε.». 

 Με αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 20.000.000 δρχ, διαιρούµενο σε δύο χιλιάδες µετοχές, σήµερα ανέρχεται σε 

€ 300.000,00 διαιρούµενο σε 100.000 ονοµαστικές µετοχές. Οι ενοικιαζόµενες εγκαταστάσεις είναι εµβαδού 

5.000m2. Η εταιρεία µέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, κατάφερε να έχει µία σηµαντική ανάπτυξη, 

αυξάνοντας κάθε χρόνο τον κύκλο εργασιών της. Ειδικεύεται στην κατασκευή ηλιακών θερµοσιφώνων και 

boiler, ακόµη σε συνεργασία µε άλλη εταιρεία έχει εγκαταστήσει φωτοβολταικά πάρκα για λογαριασµό της 

∆.Ε.Η., προσπαθώντας έτσι να διευρύνει το αντικείµενό της έτσι ώστε αυτό να περιλαµβάνει και εργασίες 

πέραν του βασικού αντικειµένου, που να έχουν όµως σχέση µε την ηλιακή ενέργεια. Το τακτικό προσωπικό 

αριθµεί τριάντα άτοµα και κατά την θερινή σεζόν προστίθενται 5-8 εργαζόµενοι σύµφωνα µε τις ανάγκες 

παραγωγής. 

 Στις αρχές του 2001 µεταβιβάστηκε το 67% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας στην MEVACO Β.Ε.  

Α.Ε.,  εταιρείας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο Αθηνών µε υγιή οικονοµικά στοιχεία. Η εταιρεία µε την στήριξη 

της µητρικής και την προβλεπόµενη υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος, προσπαθεί να ξεχωρίσει στο 

κλάδο που κυρίως αποτελείται από πολλές µικρές εταιρείες. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 (συµπεριλαµβάνοντας τα 

συγκριτικά στοιχεία για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2004) εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις 14/3/2006. 

 

Σηµείωση: Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές 

απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ,την γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την 

διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς του υπολογισµούς. 

 

 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 

 Το αντικείµενο της εταιρείας περιλαµβάνει την παραγωγή των παρακάτω προϊόντων:  

 Κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, boiler, µεταλλικών σκελετών και άλλων µεταλλικών προϊόντων. Λοιπό 

χονδρικό εµπόριο. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. του 2005 που καλύπτουν περίοδο από την 

1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2005, 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 δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η 

Εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα πρότυπα: 

 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών  

∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές 

Μεθόδους 

∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης 

προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

∆.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες 
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∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆.Λ.Π. 38 Άϋλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης  

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις 

πρώτες επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. Η 

ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004. 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης 

κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την 

εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Σηµείωση: Οι οικονοµικές καταστάσεις της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α .E. έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι και την 31.12.2004.Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένες περιοχές 

από τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα 

∆ΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιµήσεις . 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες : 
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3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά 

νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν κοµµάτι του «IFRS Stable Platform 2005». 

Τα ∆ΠΧΠ και οι ∆ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 

2006.  Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως 

εξής: 

- ∆ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 

∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της.  

- ∆ΕΕΧΠ 3. ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων 

∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της.  

- ∆ΕΕΧΠ 4. Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση 

∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της.  

 

- ∆ΕΕΧΠ 5. ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της.  

 

3.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηµατικών τοµέων.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και 

η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές 

 

 

3.3 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύον 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 
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εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται 

στα αποτελέσµατα.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

 

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένα νοµίσµατα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα 

αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής), µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε την 

χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού 

και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των 

αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 

 

3.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις 

∆ίκαιες αξίες όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνίες µετάβασης, µείον, κατ’ 

αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια 10-65 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 5-20 έτη 

Αυτοκίνητα 6-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός  3-10 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
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Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, 

που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα 

γενικά κόστη.  

 

 

3.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων. 

 

Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του 

παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την 

ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του 

ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό κατά το οποίο το κόστος 

ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας . 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές λόγω 

µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση της αξίας της, 

εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια 

της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία 

του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και 

αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος (, οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον 

επανυπολογισµό. 

 

∆ικαίωµα Χρήσης Ενσώµατων Στοιχείων: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων που 

παραχωρούνται στα πλαίσια συµβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθµιστικά οφέλη) αποτιµώνται στο κόστος 

κτήσης τους, εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης τους, µείον τις αποσβέσεις.  
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3.6 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 

ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο 

ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή 

της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά 

από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης 

είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης 

ωφέλιµης ζωής του. 

 

3.7 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 µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της 

σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης 

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. 

Στον Ισολογισµό της εταιρείας οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων 

απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο «Παράγωγα 
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Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

  

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 

πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαµβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το 

κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή 

άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 

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. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές 

και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως 

την λήξη τους. 

Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες. 

 

iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

 

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 εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πώληση το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση 
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όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις 

ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 

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

επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες 

αξίες προσδιορίζονται µε την 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 εταιρεία εκτιµά αν 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 η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  

 

 

3.8 Αποθέµατα  

 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων 

δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  
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3.9 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για 

µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, 

δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση 

το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές 

αποµείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

 

 

3.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων 

 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και 

οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

 

3.11 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που η εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός 

ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως “κρατούµενα προς πώληση”.  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα 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 “κρατουµένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα 

έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Η εταιρεία δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς πώληση. 
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3.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση 

µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

 

 

3.13 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 

οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των 

αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 

κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού 

ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 

όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
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υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 

προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

 

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. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα 

κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν 

ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 

έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

 

 

3.14 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Η 

εταιρεία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς του 

εργαζοµένους της. Το µόνο πρόγραµµα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συµβατική 

υποχρέωση ( µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω 

ποσό η εταιρεία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί απαραίτητα βάση αναλογιστικής µελέτης.  

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν 

συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση µετά τη λήξη 

της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο 

προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο 

κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

• Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις 
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εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως 

µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 

• Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την 

παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 

µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του 

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση 

που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα 

στην περίοδο ωρίµανσης. 

 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται 

όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Η εταιρία καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα 

λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 

παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε 

περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε 

βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

 

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να 

δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού 

των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 

γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
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3.15 Επιχορηγήσεις 

 

Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 

Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους 

όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται 

στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού 

των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια 

της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.16 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται 

κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την 

παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών 

είναι πιθανή. 

 

3.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων 

γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων αναγνωρίζονται 

όταν η εταιρεία 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. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο 

ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 
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προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί 

της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

 

3.18 Μισθώσεις 

 

Εταιρία ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. 

Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης 

αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται 

µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 

καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού 

εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια 

της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο 

µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 

λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Εταιρία ως εκµισθωτής: Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις του ισολογισµού.  Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης 

ζωής τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου 

(καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. Η εταιρία δεν εκµισθώνει πάγια µε την µέθοδο της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. 
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3.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

 

4. ∆ιαχείριση κινδύνων 

4.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους 

οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές 

αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταµιακών ροών. 

 

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στην αντιµετώπιση των κινδύνων καλής 

εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προµηθειών και µετά ταύτα άµεση 

προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. 

4.2 Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σηµαντικά την λειτουργία της εταιρείας δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε τους 

πελάτες και τους προµηθευτές σε ξένο νόµισµα είναι ελάχιστες. 

 

Κίνδυνος τιµής 

Η εταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προµηθεύεται από τρίτους. 

4.3 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ µέρους του 

πελάτη να αποπληρώσει εντός των συµβατικών προθεσµιών µέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος 

εργασιών της εταιρείας κατά ένα σηµαντικό ποσοστό συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε ιδιωτικές εταιρείες 

του εσωτερικού µε αρκετά µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται 

ότι είναι µικρός.  

 

4.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα. 

Ο κίνδυνος µελλοντικών ταµιακών ροών (ρευστότητας) συνδέεται στενά µε τον κίνδυνο καλής εκτέλεσης 

έργου και προµήθειας, λόγω της ταµιακής επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε περίπτωση αποτυχίας 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 



 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την  χρήση 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2005 

30 

 

4.5 Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές των 

επιτοκίων. Η εταιρεία έχει µόνο βραχυπρόθεσµα δάνεια. 

 

 

5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, boiler, µεταλλικών σκελετών και 

άλλων µεταλλικών προϊόντων. 

 

 ∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.  Οι περιοχές δραστηριοποίησης 

της εταιρείας είναι η Ελλάδα, χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.  

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής : 

 

 
 

 

1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΕΛΛΑ∆Α 2.290.522,30 1.824.128,94 466.393,36 1.857.348,71 1.644.999,99 212.348,72 

ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ  
116.617,75 93.875,48 22.742,27 29.452,85 26.085,54 3.367,31 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 25.785,31 20.756,78 5.028,53 25.345,00 22.447,34 2.897,66 

Σύνολο 2.432.925,36 1.938.761,20 494.164,16 1.912.146,56 1.693.532,87 218.613,69 

 

 

6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

Για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας προσδιορίστηκε η ωφέλιµη ζωή τους και η υπολειµµατική αξία τους 

και σύµφωνα µε αυτά διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις. 

 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 

ενεργητικού έναντι δανεισµού. 
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Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 

 Κτίρια 
Μηχανήµατα & 

Τεχ. 
Εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Μικτή Λογιστική αξία 14.141 195.428 23.100 20.412 0 253.081 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση 
αξίας 

(611) (18.736) (4.909) (6.346) 0 (30.602) 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 13.529 176.692 18.191 14.066 0 222.478 

Μικτή Λογιστική αξία 14.874 310.998 23.100 22.279 57.194 428.445 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση 
αξίας 

(1.087) (60.756) (7.210) (9.573)   (78.626) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 13.788 250.242 15.890 12.706 57.194 349.819 

Μικτή Λογιστική αξία 14.874 369.877 23.100 41.627 155.516 604.994 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση 
αξίας 

(1.562) (96.590) (9.505) (13.856)   (121.513) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 13.312 273.287 13.595 27.771 155.516 483.482 

            0 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 13.529 176.692 18.191 14.066 0 222.478 

            0 

Προσθήκες 734 115.570 0 1.868 57.194 175.366 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0 0     0 0 

Αποσβέσεις (475) (42.021) (2.301) (3.227) 0 (48.024) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 13.788 250.242 15.890 12.706 57.194 349.819 

            0 

Προσθήκες   103.482   20.169 98.323 221.974 

Λοιπές τακτοποιήσεις   (8.096)   (822)   (8.918) 

Πωλήσεις – Μειώσεις   (36.506)       (36.506) 

Αποσβέσεις (475) (44.516) (2.295) (4.283)   (51.569) 

Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων   8.682       8.682 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 13.312 273.287 13.595 27.771 155.516 483.482 

 

 

 

6.2 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 

Τα Άϋλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας περιλαµβάνουν έξοδα µετεγκατάστασης, αγορασθέν 

λογισµικό και ασώµατες ακινητοποιήσεις και αναλύονται ως εξής : 

 

Μικτή Λογιστική αξία 10.502  
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (3.420) 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 7.082 

Μικτή Λογιστική αξία 10.502  
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (7.197) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 3.306  

Μικτή Λογιστική αξία 16.282  
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (8.486) 
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Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 7.796  

    
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 7.082  

Αποσβέσεις (3.777) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 3.306  

Προσθήκες 5.780  
Αποσβέσεις (1.290) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 7.796  

 

 

 

6.3 Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  και υποχρέωση 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

  31/12/2005 31/12/2004 

 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία     

Άϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού  1.977,10   

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  (4.633,49) 746,40 (5.430,31) 

Κυκλοφορούντα Στοιχεία     

Κατασκευαστικές Συµβάσεις     

Λοιπές Απαιτήσεις     

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Αποθεµατικά  (1.284,48)  (1.417,35) 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζοµένους 

845,50  681,50  

Λοιπές Προβλέψεις     

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Λοιπές Προβλέψεις     

Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές 
Μισθώσεις 

    

Σύνολο 845,50 (3.940,87) 1.427,90 (6.847,66) 

Συµψηφισµός (3.095,37) (5.419,76) 

Σύνολο     
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Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία είναι για το 2005 ίσος µε 32%. 

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν 

υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι 

φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

6.4 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 

∆οσµένες Εγγυήσεις 6.000,00 6.256,79 

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 6.000,00 6.256,79 

 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν δοθείσες εγγυήσεις σε τρίτους, οι οποίες δεν πρόκειται να επιστραφούν την 

επόµενη χρήση. 

 

 

6.5 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 

Εµπορεύµατα 210,00 0,00 

Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 364.322,16 279.701,42 

Παραγωγή σε εξέλιξη 20.476,00 25.984,08 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες – αναλώσιµα 
υλικά- ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 125.013,22 178.226,86 

Σύνολο 510.021,38 483.912,36 
 

 

 

 

6.6 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 

Πελάτες (ανοικτός λογαριασµός) 360.356,35 326.321,55 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 15.757,17 8.450,00 

Επιταγές Εισπρακτέες  1.333.115,88 511.967,73 

Επιταγές σε καθυστέρηση 813,00 813,00 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (38.100,00) (17.100,00) 
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Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις 1.671.942,40 830.452,28 

 

Η εταιρεία διενήργησε για τη χρήση 2005 συµπληρωµατική αποµείωση για πελάτες ποσού € 21.000,00. 

 

 

6.7 Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως 

εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο για φόρους  3.891,61 0,00 
Χρεώστες διάφοροι 4.402,05 5.602,05 
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 8.293,66 5.602,05 

      
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία 
ενεργητικού     
Προπληρωθέντα έξοδα   0,00 18.000,00 

 

 

 

6.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων 

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε 

πρώτη ζήτηση. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων της Εταιρείας έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 43.137,09 21.515,96 

 

 

 

6.9 Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 100.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 3,00 

η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 300.000. 

 

ii) ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής :  
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Ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 228.246,52 228.246,52 

 

 

 

iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών της εταιρείας, έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ  

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Έκτακτα 
Αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
και 

Αποθεµατικά 
ειδικών 

διατάξεων 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα 
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 2.793,62 4.429,22 19.275,72 26.498,56 

µείον: Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ               -     (1.550,23) - (1.550,23) 
Υπόλοιπο την  01 Ιανουαρίου 2004, 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 2.793,62 2.878,99 19.275,72 24.948,33 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 
2004        

 - ∆ιόρθωση αναβαλλόµενης φορολογίας  132,88  132,88 

Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2004 2.793,62 3.011,87 19.275,72 25.081,21 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 
2005         

 - ∆ιόρθωση αναβαλλόµενης φορολογίας  132,88  132,88 

     

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2005 2.793,62 3.144,75 19.275,72 25.214,09 
 

 

Το τακτικό αποθεµατικό έχει σχηµατιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου 2190/1920. 

Στα αφορολόγητα και λοιπά αποθεµατικά ειδικών διατάξεων περιλαµβάνονται και αφορολόγητες εκπτώσεις  

και λοιπά αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων. 

 

iv) Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 

 31/12/2005 31/12/2004 

Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (140.469,87) (61.950,01) 

Σύνολο (140.469,87) (61.950,01) 
 

 

 

6.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Στους εργαζοµένους της εταιρείας καταβάλλεται εφάπαξ αποζηµίωση του ν.2112/20 κατά την αποχώρηση 

αυτών λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νοµικής 
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δέσµευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η 

σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης και το ύψος της κατά την κλειόµενη χρήση 

αυξήθηκε κατά € 656,00 και την 31/12/2005 ανέρχεται συνολικά σε € 3.382,00. 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι 

εξής: 

 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,5% 4,5% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,0% 4,0% 

Πληθωρισµός 2,5% 2,5% 

 

 

6.11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

 

Ποσά σε € 31/12/05 31/12/04 

Προµηθευτές  164.721,98 198.944,20 

Προκαταβολές πελατών 4.055,65 0,00 

Επιταγές πληρωτέες 763.392,14 388.637,17 

Σύνολο 932.169,77 587.581,37 

 

 

6.12 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, χωρίζονται σε τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρο 

εισοδήµατος και σε υποχρεώσεις από φόρους προηγούµενων χρήσεων και αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/05 31/12/04 

Υποχρεώσεις από Φόρους  66.526,85 494,76 

 Υποχρεώσεις από φόρους προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 

Σύνολο 66.526,85 494,76 

 

 

6.13 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε € 31/12/05 31/12/04 

Τραπεζικός δανεισµός 1.128.879,81 555.777,33 
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Σύνολο 1.128.879,81 555.777,33 

 

 

 

6.14 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/05 31/12/04 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 117.839,72 31.208,22 

Έξοδα δεδουλευµένα 65.788,78 44.279,20 

Σύνολο 183.628,50 75.487,42 

 

6.15 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 31/12/05 31/12/04 

Κόστος αποθεµάτων αναγνωριζόµενο ως έξοδο 1.259.129,76 1.022.720,54 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 357.595,84 383.947,47 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 145.393,42 130.619,86 

Παροχές τρίτων 81.866,38 73.930,41 

Φόροι τέλη 5.229,88 4.897,44 

∆ιάφορα έξοδα 58.359,70 51.088,86 

Αποσβέσεις παγίων 31.186,21 24.182,29 

Προβλέψεις 0,00 2.146,01 

Σύνολο 1.938.761,19 1.693.532,88 

 

 

 

6.16 Έξοδα διάθεσης / διοίκησης 

 

Η ανάλυση των εξόδων διάθεσης της εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2005 
 

31/12/2004 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 121.218,93  24.814,59 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 49.285,91  8.441,98 

Παροχές  τρίτων 27.751,32  4.778,14 

Φόροι και τέλη 1.772,84  316,52 
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∆ιάφορα έξοδα 19.782,95  3.301,88 

Αποσβέσεις 10.571,60  2.467,84 

Προβλέψεις 0,00  138,70 

Σύνολο 230.383,54  44.259,65 

 

 

Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης της Εταιρείας και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 
 
Ποσά σε € 31/12/2005 

 

31/12/2004 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 127.279,87  73.227,45 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 51.750,20  24.912,16 

Παροχές  τρίτων 29.138,88  14.100,20 

Φόροι και τέλη 1.861,48  934,05 

∆ιάφορα έξοδα 20.772,10  9.743,80 

Προβλέψεις 11.100,18  21.284,23 

Σύνολο 241.902,72  144.201,88 

 

 

6.17. Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 31/12/2005 31/12/2004 

Άλλα λειτουργικά έσοδα   

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 5.836,00 0,00 

Έσοδα από προβλέψεις 6.381,26 2.504,74 

Σύνολο 12.217,26 2.504,74 

   

Άλλα λειτουργικά έξοδα   

Προβλέψεις χρήσης 0,00 409,29 

Έκτακτα έξοδα 4.817,69 226,03 

Έκτακτες ζηµιές 3.482,03 1.028,21 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 21.656,00 0,00 

Σύνολο 29.955,72 1.663,53 

 

 

6.18  Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής :  
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Ποσά σε € 31/12/05 31/12/04 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα :     

-Τραπεζών 0,00 5.109,34 

  0,00 5.109,34 

Χρηµατοοικονοµικών έξοδα :   

- Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 76.632,72 43.320,57 

  76.632,72 43.320,57 

 

6.19 Φόροι χρήσης                                                                          

                                                                 31/12/05 31/12/04 

Φόρος χρήσης                                                                   0,00 0,00 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (8.218,10) 0,00 
Αναβαλλόµενος φόρος   2.191,52 5.475,19 

Πραγµατική δαπάνη φόρου (6.026,58) 5.475,19 
 

 

 

6.20 Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ 

 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
 
      1-Ιαν-2004 1-Ιαν-2005 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 492.436,49 502.516,71 

      
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης     
Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως 
ασώµατες ακινητοποιήσεις (896,18) (896,18) 

Επίδραση από την αλλαγή των αποσβέσεων των ενσώµατων παγίων 19.558,23 10.429,34 
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού  λόγω 
συνταξιοδότησης (1.060,80) (2.154,80) 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (15.500,00) (17.100,00) 

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικών 
(1.550,23) (1.417,35) 

Σύνολο προσαρµογών 551,02 (11.138,99) 

Επενδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 492.987,51 491.377,72 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ  ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1/1 - 
31/12/2004 

Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε το 
ΕΓΛΣ 10.080,22 
  

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

Επίδραση στις αποσβέσεις χρήσης των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού, 
από την διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης και της αποσβεστέας αξίας (14.604,08) 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
(1.094,00) 

Πρόβλεψη επισφαλειών 
(1.600,00) 

Σύνολο προσαρµογών 
(17.298,08) 

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
      (7.217,86) 

 

Σηµαντικότερες επισηµάνσεις από την µετατροπή της εταιρείας στα ∆ΠΧΠ.  

(1) – Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού  

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού  αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις 

συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των παγίων αυτών επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την 

πραγµατική ωφέλιµη ζωή µείον την υπολειµµατική αξίας τους.  

(2) – Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νοµικής 

δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο  προσωπικό που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης.  

Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που 

απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι 

υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης. Η 

βασική ηµεροµηνία που χρησιµοποιήθηκε ως ηµεροµηνία αναλογιστικής αποτίµησης των διαφόρων µεγεθών 

είναι η 31/12/2004 (ή ισοδύναµα η 01/01/2005). Για τον υπολογισµό της αντίστοιχης υποχρέωσης την 

01/01/2004 χρησιµοποιήθηκαν οι αντίστοιχες αναλογιστικές υποθέσεις – παραδοχές. 

(3) – Γενικές Προβλέψεις (επισφαλών απαιτήσεων κλπ) 

Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης διενεργήθηκαν σωρευτικά προβλέψεις  στην εταιρεία σε βάρος των 

ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων. Οι προβλέψεις στηρίχθηκαν στο πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή 

επί των οικονοµικών καταστάσεων (όπως δηµοσιεύθηκαν σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 

κατά την ηµεροµηνία µετάβασης). 
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6.21 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις 

για τις χρήσεις 2004,2005 και την κλειόµενη δεν έχουν καταστεί οριστικές. Οι ενδεχόµενες φορολογικές 

επιπτώσεις εκτιµάται ότι δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας , καθώς 

αναµένεται να συµψηφιστούν µε συσσωρευµένες φορολογικές ζηµιές. 

 

6.22 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
1) Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη Ποσά σε Ευρώ     
 31/12/05 31/12/04 
γ) Υποχρεώσεις προς προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     
Μητρική εταιρεία 15.632,56 52.289,89 
      
 
 2) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/05 31/12/04 

α) Αγορές    
Μητρική εταιρεία 9.213,18 48.420,20 
β)Πωλήσεις      
Μητρική εταιρεία 14.157,50 2.167,06 
 

 

Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31/12/05 31/12/04 

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές 14.000,00 10.500,00 

 

Επίσης δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και τις 

οικογένειές τους). 

 

6.23 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 


