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

Συμβούλιο της «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 15/03/2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.mevaco.gr  Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα 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 Διεθνή Λογιστικά 

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

στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού  Συμβουλίου της “MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ  2007 (9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ  1/1/2007 – 31/12/2007 

 

Κύριοι μέτοχοι,  

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

όγδοη εταιρική χρήση 2007, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2007 έως 31/12/2007 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 Δ.Σ. πορεία της, την αμέσως επόμενη χρήση: 

 

1. Λογιστικές Αρχές 

Οι οικονομικές καταστάσεις της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. του 2007 που καλύπτουν περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (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. 

 

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  

Το 2007 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 5.715.450,93 € έναντι 3.397.191.47 € του 2006, 

αύξηση σε ποσοστό 68,24%, που θεωρείται πολύ ικανοποιητικό. Την τελευταία τριετία η εταιρεία κατάφερε να 

αυξήσει κατά 200% περίπου τον κύκλο εργασιών της, κερδίζοντας μερίδια αγοράς σε βάρος των ανταγωνιστών 

της. 

Το αποτέλεσμα της χρήσεως 2007 ήταν θετικό με αξιόλογη κερδοφορία προ φόρων ποσού € 494.675,86 

σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος σημαντικό ρόλο είχε η μετεγκατάσταση της 

εταιρείας σε νέους ενοικιαζόμενους βιομηχανικούς χώρους, που απέδωσαν κατά το τρίτο έτος λειτουργίας. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2007 κατανεμήθηκε, ανά τομέα δραστηριότητας, ως εξής: 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 272.017,99 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 5.376.990,75

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠ.ΑΠΟΘΕΜ.& ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 65.150,19 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.292,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.715.450,93
 

3. 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 . 
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Τα συνοπτικά μεγέθη του ισολογισμού της 31/12/2007 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης 

χρήσης είναι : 

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 1.214.168,94 745.694,89 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 4.767.025,36 3.478.887,72

Σύνολο ενεργητικού 5.981.194,30 4.224.582,61

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 1.096.762,52 556.097,67 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 283.655,16 39.986,40 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.600.776,62 3.628.498,54

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 5.981.194,30 4.224.582,61

 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας : 

 

  ΧΡΗΣΗ 2007  ΧΡΗΣΗ 2006  
      

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ    

      

1. α)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.767.025,36 3.478.887,72 

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.981.194,30 79,70% 4.224.582,61 82,35%

      

 β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.214.168,94 745.694,89 

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.981.194,30 20,30% 4.224.582,61 17,65%

      

2.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.096.762,52 556.097,67 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.884.431,78 22,45% 3.668.484,94 15,16%

      

3.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.096.762,52 556.097,67 

  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.214.168,94 90,33% 745.694,89 74,57%

      

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.767.025,36 3.478.887,72 

 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.600.776,62 103,61% 3.628.498,54 95,88%
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Β. ΑΠΟΔΟΣΗ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ    

5. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,

ΧΡΗΜΑΤ. & ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. 661.738,30 348.229,54 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.715.450,93 11,58% 3.397.191,47 10,25%

      

6. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ ΧΡΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 494.675,86 229.711,30 

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.096.762,52 45,10% 556.097,67 41,31%

      

7. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.035.110,64 565.497,24 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.715.450,93 18,11% 3.397.191,47 16,65%

      

8. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.035.110,64 565.497,24 

 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘ ΑΠΟΘ & ΥΠΗΡ 4.680.340,29 22,12% 2.831.694,23 19,97%

 

    

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας  

Το 2008 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 25% και πλέον. 

Αναμένεται δε βελτίωση και των αποτελεσμάτων προ φόρων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% (υπό την αίρεση 

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

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναμένεται να υπερβεί τα 7 εκατ. €. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό που 

υφίσταται η εταιρεία το αποτέλεσμα για το 2008 προβλέπεται να είναι κερδοφόρο, περίπου 640 χιλ. € μετά από 

αποσβέσεις. Αρνητική επίπτωση και ίσως συγκρατήσουν τα αποτελέσματα θα έχουν οι αυξημένες επενδύσεις 

λόγω του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος.  

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

χαμηλότερο ποσοστό αύξησης από το ποσοστό αύξησης του κύκλου εργασιών. Τα γενικά έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης θα συνεχίσουν να ελέγχονται αποτελεσματικά και δεν θα ξεπεράσουν το 7% του κύκλου εργασιών. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, η Εταιρεία, μετά την κατακόρυφη αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών της όσο και 

των κερδών της τα τέσσερα τελευταία χρόνια (αύξηση κύκλου εργασιών κατά 80% περίπου συνολικά), στοχεύει 

στο 2008 σε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση Κ.Ε. και αποτελεσμάτων. Η προσπάθεια αποβλέπει  έτσι ώστε η 

εταιρεία να καταστεί δυνατή και να είναι εφικτός ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχημάτων 

που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. 

Παραμένει βέβαια πάντα σαν στρατηγικός στόχος η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε ποσοστό 

της τάξεως του 10% ετησίως , έτσι ώστε στην προσεχή πενταετία η Εταιρεία, να έχει καταστεί εξαγωγική σε 

ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. 
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Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στοχεύει στην αξιοποίηση λόγω της προβλεπόμενης ενασχόλησης της 

εταιρείας με ηλιακά συστήματα, όπου οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής 

κρίσης και της αντίστοιχης προσπάθειας απεξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας (πετρέλαιο-φυσικό 

αέριο κ.λ.π) και στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) . 

Τα μεγέθη της εταιρείας με τα στοιχεία του 2007 δείχνουν σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με 

προηγούμενες χρήσεις ενώ και τα μηνύματα για το 2008 είναι άκρως ενθαρρυντικά. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων εκτός των επενδυτικών επιλογών και νέων οργανωτικών σχημάτων, 

θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: 

-  Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιαίτερα στελεχών. 

-  Ποιοτική αναβάθμιση-πιστοποίηση διαδικασιών.  

Με πρωταρχικό στόχο πάντα τη συνεχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας, έχουν τεθεί για το 2008  

οι κατωτέρω αναφερόμενοι βασικοί άξονες στρατηγικής : 

• Περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στον εσωτερικό τομέα.  

• Συστηματική υλοποίηση της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρείας για την δραστηριοποίησή της σε 

εξειδικευμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας.  

• Βελτίωση και αναβάθμιση της ποικιλίας των παρεχομένων προϊόντων.  

• Συνέχιση της πολιτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, και ιδιαιτέρα 

της απόκτησης μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ρομποτικών 

συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν την πληρέστερη αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. 

•  Επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού και ιδίως του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας.   

• Επωφελέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της Εταιρείας.  

• Επαύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, με την αύξηση του αριθμού των γραμμών παραγωγής.   

• Διαρκής βελτίωση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής με στόχο την  περαιτέρω αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, την συνεχή και αυξανόμενη διάχυση της ενημέρωσης – πληροφόρησης σε όλες 

τις βαθμίδες της εταιρείας και του Ομίλου και τέλος την περαιτέρω μείωση του κόστους. 

 

 

5. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την 

Εταιρεία, ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι 

παρακάτω: 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή για την 

εταιρία αφενός μεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν 

δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα.  
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Επιτοκιακός κίνδυνος 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων 

επιτοκίων. Δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμος και κυμαινόμενου 

επιτοκίου, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από την οικονομική διεύθυνση  της εταιρίας σε μόνιμη βάση, σε 

σχέσεις με τις τάσεις που επικρατούν σχετικά με αυτά.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας, δεδομένου η εταιρεία διαθέτει ικανά ταμειακά 

διαθέσιμα και οι ταμειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές. Περαιτέρω η δυνατότητα 

απρόσκοπτης και άνευ καθυστερήσεως άντλησης από την εταιρεία τραπεζικών κεφαλαίων σχεδόν μηδενίζει 

τον εν λόγω κίνδυνο.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις της πραγματοποιούνται σε 

πελάτες με ελεγμένη από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτικής ικανότητας και με τους οποίους υφίσταται 

σταθερή και μακροχρόνια σχέση συνεργασίας. Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αντιμετωπίζεται με την 

συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των πελατών και με την άμεση κάλυψη 

των απαιτήσεων με αξιόγραφα καθώς και την λήψη σχετικών εγγυήσεων.      

 

 Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών 

Ο εν λόγω κίνδυνος αντιμετωπίζεται μέσω της δυνατότητας μετακύλησης της αύξησης αυτής στην τιμή 

πώλησης των παραγομένων προϊόντων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται και είναι ευχερώς αξιοποιήσιμη 

λόγω του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της εταιρείας, ήτοι της παραγωγής προϊόντων κατά παραγγελία.  

 

Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Οι οργανωτικές υποδομές που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από την αλλοδαπή. Η εταιρία πετυχαίνει  

να διαφοροποιεί τα προϊόντα της από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Προς την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης συντελούν η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της 

εταιρείας και η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο προμηθευτών όσο και σε επίπεδο πελατών.  

 

Κίνδυνος εξαρτήσεως της εταιρείας από συγκεκριμένους πελάτες  

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την εταιρεία μέσω της προσπάθειας περαιτέρω διασποράς 

του πελατολογίου της, και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης κατανομής των 

πωλήσεών της τόσο ανά  γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, πλην όμως κατά την 

παρούσα χρονική στιγμή ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ως 

χαμηλός. 

 

 



 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 

9

Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός, λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία δεν παράγει 

συγκεκριμένο καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν παραγγελίας άλλων βιομηχανιών 

παραγωγής ποικίλων προϊόντων. Επίσης η Εταιρεία λόγω της ανεπτυγμένης ευελιξίας και της  

προσαρμοστικότητας που την διακρίνει, διαθέτει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους 

τομείς μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και καλύτερων προοπτικών.  

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών 

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος καθώς η εταιρία δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές από οργανικές 

δραστηριότητες και η διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία και 

σε μόνιμη βάση, και με τον τρόπο αυτό η αντίστοιχη ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.   

 

6. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  

Η εταιρία δεν αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης ωστόσο έχει την δυνατότητα 

ν’ απευθύνεται στο ερευνητικό τμήμα της μητρικής εταιρείας μέσω του οποίου η μητρική εταιρεία στοχεύει στην 

διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων του ομίλου αλλά και στην παραγωγή νέων 

προϊόντων. Το τμήμα αυτό απασχολεί ένα ικανό επιτελείο στελεχών, που έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί 

τις εξελίξεις που σημειώνονται στον τομέα της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και να προσαρμόζεται σε 

αυτές, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τις εταιρίες του ομίλου ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. 

Επίσης η εταιρίας προωθεί την πώληση και εξέλιξη των προϊόντων της με την χρήση ειδικών συμβουλών 

και μελετών που εκπονούνται από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της μητρικής εταιρίας. 

 

7. Υποκαταστήματα 

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

 

8. Αλλά σημαντικά γεγονότα  

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 2007 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν 

συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και η όλη πορεία 

των εργασιών της Εταιρίας βαίνει ομαλά. 

Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 30.06.2007 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, υπέρ των 

παλαιών μετόχων αυτής (ήτοι με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων), με καταβολή μετρητών, ποσού € 

240.000,00 και με την συνακόλουθη έκδοση 80.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

3,00 € εκάστης. 

Με την εν λόγω αύξηση θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή της εταιρείας σε εγκριθείσα, δυνάμει της απόφασης με 

αριθμό 17099/ΔΒΕ 1932/7/8/2006 του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόταση που είχε υποβληθεί από την θυγατρική 

εταιρεία για ένταξη στη δράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ επενδυτικού σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού 910.000 

ευρώ. 
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9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης το υπόλοιπο κερδών προς διάθεση διαμορφώνεται στο 

ποσό των € 296.297,51 το οποίο προτείνεται να διανεμηθεί ως εξής : 

 

Τακτικό αποθεματικό 19.145,06 

Πρώτο μέρισμα 126.000,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 151.152,45 

Σύνολο 296.297,51 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την 

αποδοτικότητα της Εταιρείας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανομή μερίσματος ίσου με 

0,70 € / μετοχή. 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας διατηρεί ακράδαντη την πεποίθησή της ότι η ισχυρή επιχειρηματική της δομή, οι 

σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε πάγια 

στοιχεία, και βεβαίως η στοχευμένη προσήλωση της Εταιρείας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους με 

μεσοπρόθεσμη προοπτική, παρέχουν την σταθερή και ασφαλή βάση για την συνέχιση και ενδυνάμωση της μέχρι 

σήμερα σταθερής αναπτυξιακής της πορείας και της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της προς όφελος των 

πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών και των μετόχων της.   

 

Θεσσαλονίκη, 15/03/2008 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΤ ΑΕ 045313 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

«MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία»), που αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με 

τα Διεθνή 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 Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της γνώμης μας. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 

την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική της επίδοση και 

τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 

43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες  οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Αθήνα, 18/03/2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 

 

_____________________ 

Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791 

 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  127 
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Ισολογισμός 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού   

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.1 1.204.224,42 732.755,05 

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 3.166,08 4.688,01 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.3 778,44 2.251,83 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 6.4 6.000,00 6.000,00 

  1.214.168,94 745.694,89

Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Αποθέματα 6.5 867.313,56 661.248,58 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 6.6 3.369.243,57 2.596.208,84

Λοιπές Απαιτήσεις 6.7 434.789,48 63.167,51 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 95.678,75 158.262,79 

  4.767.025,36 3.478.887,72

Σύνολο ενεργητικού  5.981.194,30 4.224.582,61

   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους   

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 540.000,00 300.000,00 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 6.9 228.246,52 228.246,52 

Λοιπά αποθεματικά 6.9 32.218,49 25.214,09 

Κέρδη εις νέον 6.9 296.297,51 2.637,06 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.096.762,52 556.097,67
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.10 12.627,49 9.986,40 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.11 271.027,67 30.000,00 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  283.655,16 39.986,40 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.12 1.929.854,06 1.579.548,97

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 193.282,75 270.047,93 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.14 2.318.390,47 1.650.245,85

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.15 159.249,34 128.655,79 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  4.600.776,62 3.628.498,54

Σύνολο υποχρεώσεων  4.884.431,78 3.668.484,94

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  5.981.194,30 4.224.582,61
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 

Ποσά σε €  Σημ.
01/01 - 

31/12/2007 
01/01 - 

31/12/2006 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες   

Πωλήσεις  5.715.450,93 3.397.191,47

Κόστος Πωληθέντων 6.16 -4.680.340,29 -2.831.694,23

Μικτό Κέρδος  1.035.110,64 565.497,24

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 6.18 40.805,07 22.086,48 

Έξοδα διάθεσης 6.17 -182.040,98 -113.945,32 

Έξοδα διοίκησης 6.17 -178.620,59 -113.274,99 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6.18 -53.515,84 -12.133,87 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων  661.738,30 348.229,54

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.19 2.966,41 2.422,17 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  6.19 -170.028,85 -120.940,41 

Κέρδη προ φόρων (ζημίες χρήσης)  494.675,86 229.711,30

 Φόροι  6.20 -146.636,56 -86.604,38 

Κέρδη μετά από φόρους (ζημίες χρήσης)  348.039,30 143.106,93

Κατανέμονται σε:   

Μετόχους Εταιρείας  348.039,30 143.106,93 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)  1,93 1,43 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  786.165,33 425.740,45

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 

 
01/01 - 

31/12/2007 
01/01 - 

31/12/2006

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη χρήσης προ φόρων  494.675,86 229.711,30

Πλέον / μείον προσαρμογές για :  

Αποσβέσεις χρήσης 124.427,03 77.510,91 

Προβλέψεις 49.393,74 36.604,40 

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

Κέρδη / Ζημιές από πώληση παγίων -3.142,94 1.941,75 

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -10.457,32 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 167.062,44 118.518,24 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες  

Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων -206.064,98 -151.227,20 

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -1.064.879,32 -959.560,50 
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και 
φόρων) 339.658,64 572.826,70 

(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -137.055,21 203.521,08 
(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) 217.485,00 0,00 

Μείον:  

Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι  -170.028,85 -120.940,41 
Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή μη 
ενσωματωμένοι στο λειτ.  
κόστος φόροι -136.163,18 -91.951,56 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -335.089,09 -83.045,29

  

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες  

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -602.231,52 -334.217,22 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 11.000,00 8.600,00 

Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 0,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 2.966,41 2.422,17 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -588.265,11 -323.195,05

  

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 240.000,00 0,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 5.692.105,68 3.033.600,00
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Αύξηση  Βραχυπρόθεσμων  Δανειακών Υποχρεώσεων -5.023.961,06 -2.512.233,96

Μερίσματα πληρωθέντα -47.374,45 0,00 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 860.770,17 521.366,04
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) -62.584,04 115.125,70 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 158.262,79 43.137,09 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 95.678,75 158.262,79
 
 
 

Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης (ποσά εκφρασμένα σε €) 

 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΠ 300.000,00 228.246,52 25.214,09 -140.469,87 412.990,74
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 01/01 - 31/12/2006  
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 

01/01-31/12/2006 0,00 0,00 0,00 143.106,93 143.106,93 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο 
Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 0,00 143.106,93 143.106,93 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2006 300.000,00 228.246,52 25.214,09 2.637,06 556.097,67
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 01/01 - 31/12/2007     

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 
Σχηματισμός Αποθεματικών από 

αποτελέσματα μετά φόρων 0,00 0,00 7.004,40 -7.004,40 0,00 

Μερίσματα Πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 -47.374,45 -47.374,45 
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 

01/01-31/12/2007 0,00 0,00 0,00 348.039,30 348.039,30 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο 
Κέρδος/ζημιά Περιόδου 240.000,00 0,00 7.004,40 293.660,45 540.664,85 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2007 540.000,00 228.246,52 32.218,49 296.297,51 1.096.762,52

 

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 ΕΛΛΑΔΟΣ 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.Ε. μετονομάστηκε σε «MEVACO BΟΡΕΙΟΥ EΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». 

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

€ 540.000,00 διαιρούμενο σε 180.000 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 

Δ.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 σαράντα επτά 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 εταιρείας 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. 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

 Το αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνει την παραγωγή των παρακάτω προϊόντων:  

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

χονδρικό εμπόριο. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2007 που καλύπτουν την περίοδο από την 1η  

Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 

όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 

τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών 

εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Σημαντικές παραδοχές από 

την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρίας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 

κατάλληλο. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μία σειρά από 

καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (IAS), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία 
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εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων IASB. Η προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 

2005». Η Εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005. Την ημερομηνία 

μετάβασης αποτέλεσε για την Εταιρεία, η 1η Ιανουαρίου 2004. 

 

2.1 Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές 

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

οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση 

εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων: 

 

2.1.1 Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα με έναρξη ισχύος 2007 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν εκδώσει μια σειρά 

νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία Θα εφαρμοστούν για τις λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση αυτών 

των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 

 

• Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Εξαιτίας της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων ήταν απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο ΔΛΠ 1 που αφορούν στις 

γνωστοποιήσεις πληροφοριών μιας οικονομικής οντότητας. Η εταιρεία πλέον δημοσιεύσει στοιχεία που αφορούν 

στους σκοπούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί.  

 

• Υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 

 Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται για 

περίοδο που ξεκινά την 1.1.2007 ή μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις που προηγουμένως καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε από την Εταιρεία για τις 

οικονομικές καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και 

τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν επικαιροποιηθεί με σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

νέου προτύπου. 

Πιο συγκεκριμένα, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας πλέον παρουσιάζεται: 

1. Ανάλυση ευαισθησίας με σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους της αγοράς 

που συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά της μέσα, και 

2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συμβατικές οφειλές που 

απομένουν, για κάθε παρουσιαζόμενη οικονομική κατάσταση. Η πρώτη εφαρμογή του Προτύπου δεν 

έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογές των κονδυλίων των προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά στις 

ταμειακές ροές, τα καθαρά αποτελέσματα ή σε άλλα κονδύλια του Ισολογισμού. 
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2.1.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα. 

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Τροποποιημένο 

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της 

καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. 

μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). 

Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση 

οικονομικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή 

γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 

ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις 

και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (ΔΛΠ 8.19 

(β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές 

σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

 

ΔΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών «όροι εξάσκησης και ακυρώσεις» - 

Τροποποιημένο 

 Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέματα : α) Τον ορισμό της «προϋπόθεσης 

κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν 

όρους υπηρεσίας ή απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την 

οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Το ΔΠΧΠ 2 

ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουρίου του 2009. 

 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις 

 Το ΔΠΧΠ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους 

και το πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό 

κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή μετοχών). Το ΔΠΧΠ 3 και το 

ΔΛΠ 27, μεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης οντότητας. Επιπλέον, 

αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις : (1) να  γίνεται επαναϋπολογισμός του μεριδίου 

συμμετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται (2) να αναγνωρίζεται άμεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση 

όλων των συναλλαγών μεταξύ ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί και (3) 

εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίμημα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο 

συγκεκριμένα, στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, μεταβολές στην αξία του 

ενδεχόμενου τιμήματος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και εξοφλήσεις συμβολαίων που 
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προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και 

την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΠ 3 και το ΔΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “putt able” μέσο) 

 Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον 

κάτοχο (“putt able” μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση μιας οντότητας 

καταχωρούνται ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί 

γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «putt able” μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Η 

τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

Διερμηνεία 7 «Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29 – Οικονομικές καταστάσεις 

σε υπερπληθωριστικές οικονομίες» 

 Η Διερμηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία μια εταιρεία διαπιστώνει την ύπαρξη 

υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού της νομίσματος, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισμός την 

προηγούμενη περίοδο, να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε η οικονομία σε 

κατάσταση υπερπληθωρισμού.  

 

Διερμηνεία 8 «Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2» 

 Η Διερμηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών» εφαρμόζεται σε συναλλαγές στις οποίες μια εταιρεία 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.  

 

Διερμηνεία 9 «Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων» 

 Η Διερμηνεία 9 απαιτεί όπως μια εταιρεία εκτιμά κατά πόσο ένα συμβόλαιο περιέχει ένα 

ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη στιγμή σύναψης του συμβολαίου και απαγορεύει μεταγενέστερη 

επανεκτίμηση εκτός εάν υπάρχει μεταβολή στους όρους του συμβολαίου που μεταβάλλουν 

ουσιαστικά τις ταμειακές ροές. 

 

Διερμηνεία 10 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση» 

 Η Διερμηνεία 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. 
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ΔΠΧΠ 8 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι 

μετοχές ή οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι στη 

διαδικασία έκδοσης μετοχών ή ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. Εάν οι 

επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

της μητρικής Εταιρίας εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής Εταιρίας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα απαιτούνται μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 

 

ΕΔΔΠΧΠ 11, ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή επιχειρήσεων 

του ίδιου Ομίλου 

Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Μαρτίου 2007. Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 

απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία 

παρέχεται. 

 

ΕΔΔΠΧΠ 12, Συμφωνίες για παραχώρηση δικαιώματος παροχής υπηρεσιών 

 Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008. Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία 

οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε 

επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 

παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). 

Η IFRIC 12 είναι μία εκτενής Διερμηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέμα. 

 

ΕΔΔΠΧΠ 13: Προγράμματα αφοσίωσης Πελατών 

Η ΕΔΔΠΧΠ εξέδωσε μια διερμηνεία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΔΛΠ 18 

για την αναγνώριση των εσόδων. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 «Προγράμματα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι 

επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως μέρος μιας συναλλαγής πώλησης και οι 

πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο μέλλον για τη λήψη δωρεάν ή με έκπτωση 

αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του ΔΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα 

ανταλλάγματα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχεί της συναλλαγής πώλησης και 

ένα μέρος του αντιτίμου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέμεται στα 

ανταλλάγματα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου 

η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με τα ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε 
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παρέχονταν τα ανταλλάγματα αυτά άμεσα είτε μεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιοι τρίτο μέρος. Η 

εφαρομγή της ΕΔΔΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2008. 

 

ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες 

Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 

Η ΕΔΔΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι 

οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου 

καθορισμένων παροχών. Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες περιπτώσεις 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε 

πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται 

ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο ΔΛΠ 19. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα 

οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το 

όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η 

αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία 

επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης 

που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η ΕΔΔΠΧΠ 14 εφαρμόζεται για 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η ΕΔΔΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη 

αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η 

Διερμηνεία έχει εφαρμογή. 

 

ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007) 

Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 

δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το 

χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει 

σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη 

δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του 

κόστους δανεισμού που σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που 

κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό 

χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Το αναθεωρημένο Πρότυπο 

εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και 

η ημερομηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή του επιτρέπεται. 

 

Με βάση τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά 

καταστούν εφαρμόσιμα. Η Εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες 

νωρίτερα. 
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2.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον 

σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων 

κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν 

εκτιμηθεί. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του 

παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά 

γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

2.2.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, εκτός αυτών 

που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν την σημαντικότερη 

επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:  

 

 Εκτίμηση απομείωσης  

Ο Όμιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση  και ερευνά τα γεγονότα ή τις 

συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής 

αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο 

καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιμη 

πληροφόρηση χρησιμοποιείται και η μέθοδος των πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της αγοράς 

προκειμένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την μέθοδο των  

προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, βασιζόμαστε σε μια σειρά 

από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά 

εταιρικά σχέδια, οικονομικές προεκτάσεις καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).  

Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η μέτρηση της απομείωσης 

απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την 

περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω από 

ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.  

Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα 

των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο 

εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.  
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2.2.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι 

σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή 

συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή 

περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με 

την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, 

βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες 

μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας 

σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Στη σημείωση 3 «Βασικές λογιστικές αρχές», 

αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από την Εταιρία. 

 

 Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σημαντικές 

εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς και για τον 

καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους 

οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι 

σε εκτιμήσεις της κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους 

αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση 

στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα 

ποσά αυτά έχουν καθορισθεί. 

 

 Εύλογη αξία παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων 

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία για την διαχείριση κινδύνων, που 

σχετίζονται με επιτόκια, συνάλλαγμα ή τιμές αγαθών. 

 

 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις 

γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού 

κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης ή 

το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  

 

 Ενδεχόμενα γεγονότα 



 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 

25

Η Εταιρία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική 

θέση της Εταιρίας. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις 

δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με 

τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 

Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας στο μέλλον.  

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

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

συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες : 

 

3.1 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 

 

3.2 Ενοποίηση 

Η εταιρία ανήκει στον όμιλο της  «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.», η οποία μετέχει στο μετοχικό της 

κεφάλαιο κατά 67%. 

Η MEVACO A.E. ακολουθεί την μέθοδο της ολικής ενοποίησης των δεδομένων της εταιρίας σε αυτά 

του ομίλου. 

 

3.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόμισμα»).  

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

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

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

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται 

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

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

εύλογης αξίας. 
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3.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

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

τους ή στις Δίκαιες 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 10-25 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. 

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 στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα, τα οποία 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο 

κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 6 χρόνια. 

 

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 
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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 Δημιουργίας 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 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

  

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή 

(Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
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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 Δάνεια 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) Διαθέσιμα 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 

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 
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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 Διαθέσιμα 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.  

 

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 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών 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 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 



 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 

30

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

αποκτάται. 

 

3.12 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 

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 την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
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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. 

 

3.13 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 

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 Δημοσίου. 

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 
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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 εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 

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

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

παροχές ως κίνητρο για 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. 

 

 

3.14 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. 

 

3.15 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: 
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- 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 

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. 

 

3.16 Μισθώσεις 

Εταιρεία 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. 

 

Εταιρεία 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 



 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 

34

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

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

μίσθωσης. 

 

3.17 Διανομή 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. Διαχείριση 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 ταμειακών 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 Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

 2007 2006 
Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών στοιχείων   
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 95.678,75 158.262,79 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.369.243,57 2.596.208,84 
Σύνολο 3.464.922,32 2.754.471,63 

 

Η εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Η πολιτική της εταιρίας είναι να 

συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει 

της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. Ο έλεγχος 

πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί η εταιρία περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών και άλλων 

τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης αν υπάρχουν καθώς και την λήψη εξωτερικών εκθέσεων ή 

αναλύσεων με λογικό κόστος. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι 

πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες. Επίσης όπου είναι δυνατόν λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. 
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Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων. 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή 

άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 

χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία θεωρείται αμελητέος.  

 

4.3 Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Παρότι η εταιρία δραστηριοποιείται στο εξωτερικό η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται 

από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή αφενός μεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, 

αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Η Διοίκηση της 

εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους τυχόν συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και 

αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πάντως σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με την τρέχουσα 

χρήση τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός. 

Κίνδυνος τιμής 

Η εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προμηθεύεται από 

τρίτους. 

 

Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων - Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και 

μακροπροθέσμων επιτοκίων. Δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμος και 

κυμαινόμενου επιτοκίου, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από την οικονομική διεύθυνση της εταιρίας σε 

μόνιμη βάση, σε σχέσεις με τις τάσεις που επικρατούν σχετικά με αυτά.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2006: +/-1%). Οι αλλαγές 

στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 

  2007 2006 

  Ποσά σε  χιλ. € +1% -1% +1% -1%

Αποτέλεσμα χρήσης -19,5 +19,5 -13 +13

Καθαρή Θέση -19,5 +19,5 -13 +13
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4.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας περιλαμβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και 

ισοδυνάμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας του μέσω της ύπαρξης επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή και εβδομαδιαία 

βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους 

επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται τριμηνιαία. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2007 για την εταιρία 

αναλύεται ως εξής: 

 

 Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2006 είχε ως 

εξής : 

 

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Ποσά σε χιλ.€ 2007 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  

εντός 6 
μηνών

6 έως 12 
μήνες 

1 έως 5 
έτη 

αργότερο 
από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 2.318 0 0 0

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 0 0 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.930 0 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 206 147 0 0

Παράγωγα 0 0 0 0

Σύνολο 4.454 147 0 0

Ποσά σε χιλ. € 2006 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  

εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 

1 έως 5 
έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

Τραπεζικός Δανεισμός 1.650 0 0 0

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 0 0 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.580 0 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 312 87 0 0

Παράγωγα 0 0 0 0

Σύνολο 3.542 87 0 0
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4.5 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα έσοδα  της εταιρίας και κατ’ επέκταση οι ταμειακές του ροές δεν επηρεάζονται από μεταβολές 

επιτοκίων. Επιπλέον Η εταιρία δεν διατηρεί στοιχεία στο ενεργητικό του που να επηρεάζονται από 

διακυμάνσεις επιτοκίων, παρά μόνο κάποια βραχυπρόθεσμα επενδυτικά στοιχεία εξασφαλισμένης απόδοσης.  

 

4.6 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά 

κατηγορία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 Σε χιλ. € 2007 2006

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0 0

Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη 0 0

Σύνολο 0 0

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0 0

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 0 0

Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 3.369 2.596

Λοιπές απαιτήσεις 435 63

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 96 158

Σύνολο 3.900 2.817
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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. 

 

Δευτερεύων 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 : 

 

  1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 5.523.268,88 4.522.963,83 1.000.305,05 3.258.893,93 2.715.420,19 543.473,74
ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ  192.014,55 157.239,29 34.775,26 109.123,54 90.409,60 18.713,94

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 167,50 137,16 30,34 29.174,00 25.864,44 3.309,56

Σύνολο 5.715.450,93 4.680.340,29 1.035.110,64 3.397.191,47 2.831.694,23 565.497,24

 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στο 

(fair value), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 16. Ως «δίκαιη αξία»  θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 271 30

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος 0 0

Σύνολο 271 30

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.318 1.650 

Εμπορικές υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 1.930 1.580 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 159 129

Σύνολο 4.407 3.359
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εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη 

ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επανεκτιμά την παραπάνω 

κατηγορία παγίων της. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιμη ζωή τους και η 

υπολειμματική αξία τους και σύμφωνα με αυτά θα διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις. 

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

ενεργητικού έναντι δανεισμού. 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 

 

 Κτίρια 

Μηχανήματα & 
Τεχ. 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 
Λογιστική αξία την 1η 
Ιανουαρίου 2006 13.312,19 273.287,31 13.595,49 27.771,29 155.516,21 483.482,49 

Μικτή Λογιστική αξία 164.773,57 679.318,12 30.100,45 49.656,80 0,00 923.848,94 
Συσσωρευμένη απόσβεση και 
απομείωση αξίας -2.931,39 -155.891,94 -11.799,56 -20.471,00 0,00 -191.093,89 

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2006 161.842,18 523.426,18 18.300,89 29.185,80 0,00 732.755,05 

Μικτή Λογιστική αξία 191.811,57 1.186.494,02 22.260,45 63.410,06 45.785,12 1.509.761,22 
Συσσωρευμένη απόσβεση και 
απομείωση αξίας -9.236,88 -257.850,43 -10.781,87 -27.667,62 0,00 -305.536,80 

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2007 182.574,69 928.643,59 11.478,58 35.742,44 45.785,12 1.204.224,42 
Λογιστική αξία την 1η 
Ιανουαρίου 2006 13.312,19 273.287,31 13.595,49 27.771,29 155.516,21 483.482,49 

Μικτή Λογιστική αξία 164.773,57 679.318,12 30.100,45 49.656,80 0,00 923.848,94 

       
Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2006 13.312,19 273.287,31 13.595,49 27.771,29 155.516,21 483.482,49 

Προσθήκες 49.500,00 262.682,27 7.000,00 8.029,64 7.005,31 334.217,22 

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0,00 (15.363,88) 0,00 0,00 0,00 -15.363,88 

Αποσβέσεις -1.369,09 (64.124,09) -2.294,60 -6.615,13 0,00 -74.402,91 
Λοιπές τακτοποιήσεις 
αποσβέσεων 0,00 4.822,13 0,00 0,00 0,00 4.822,13 

Μεταφορές 100.399,08 62.122,44 0,00 0,00 -162.521,52 0,00 

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2006 161.842,18 523.426,18 18.300,89 29.185,80 0,00 732.755,05 

Προσθήκες 27.038,00 516.130,07 0,00 13.753,26 45.785,12 602.706,45 

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 -2.379,26 0,00 0,00 0,00 -2.379,26 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0,00 -6.574,91 -7.840,00 0,00 0,00 -14.414,91 

Αποσβέσεις -6.305,49 -106.706,00 -2.697,02 -7.196,62 0,00 -122.905,13 

Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 4.747,51 3.714,71 0,00 0,00 8.462,22 
Λοιπές τακτοποιήσεις 
αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2007 182.574,69 928.643,59 11.478,58 35.742,44 45.785,12 1.204.224,42 

 

 

6.2 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 

Τα Άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας περιλαμβάνουν αποκλειστικά αγορασθέν λογισμικό 

και αναλύονται ως εξής: 

 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 7.796,02 

Μικτή Λογιστική αξία 16.282,05 

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας -11.594,04 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 4.688,01 

Μικτή Λογιστική αξία 16.282,05 

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας -13.115,97 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 3.166,08 

  

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 7.796,02 

Προσθήκες 0,00 

Αποσβέσεις -3.108,01 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 4.688,01 

Προσθήκες  

Αποσβέσεις -1.521,93 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 3.166,08 

 

 

6.3 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  και υποχρέωση 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 31/12/2007 31/12/2006 

 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία     

Άϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 -375,84 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 0,00 -1.563,56 1.415,55 0,00 
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Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Αποθεματικά 0,00 -1.284,48 0,00 -1.284,48 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 469,61 0,00 0,00 0,00 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 3.156,87 0,00 2.496,60 0,00 

Σύνολο 3.626,48 -2.848,04 3.912,15 -1.660,32 

Συμψηφισμός -2.848,04 0,00 -1.660,32 0,00 

Σύνολο 778,44 0,00 2.251,83 0,00
 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία είναι για το 2006 ίσος με 29%. 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 € 31/12/2007 31/12/2006 

Δοσμένες Εγγυήσεις 6.000,00 6.000,00 
 

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 € 31/12/2007 31/12/2006 

Εμπορεύματα 40.829,40 210,00  

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 607.227,11 448.309,47  

Παραγωγή σε εξέλιξη 9.764,00 36.623,50  

Πρώτες & βοηθητικές ύλες – αναλώσιμα 
υλικά- ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 209.493,05 176.105,61  

Σύνολο 867.313,56 661.248,58 
 

6.6 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

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

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 
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Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός) 751.128,53 403.371,48  

Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 1.300,00  

Επιταγές Εισπρακτέες  2.662.154,69 2.228.824,36  

Επιταγές σε καθυστέρηση 15.813,00 813,00  

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -59.852,65 -38.100,00 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 3.369.243,57 2.596.208,84 
 

Η ανάλυση των απαιτήσεων της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το IFRS 7, παρατίθεται ακολούθως: 

  
Ποσά σε χιλ. € 31.12.2007 31.12.2006 
Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης:     

Λιγότερο από 3 μήνες 2.059.141,00 1.437.521,36 

Μεταξύ 3 και 6 μηνών 1.152.570,06 942.747,87 

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 157.532,51 215.939,61 

Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00 

Σύνολο 3.369.243,57 2.596.208,84 
 

 

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 € 31/12/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο για φόρους  370.172,71 44.160,12 

Χρεώστες διάφοροι 64.616,77 19.007,39 

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 434.789,48 63.167,51

 

Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία ενεργητικού   

Προπληρωθέντα έξοδα έργων  0,00 0,00 
 

 

6.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών 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 € 31/12/2007 31/12/2006

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 95.678,75 158.262,79

 

 



 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 

43

6.9 Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 180.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

€ 3,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 540.000. 

 

ii) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής :  

 

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 

Διαφορά 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 
Ειδικά 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητα και 
Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων Σύνολο 
Υπόλοιπο την  01 Ιανουαρίου 
2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 2.793,62 3.144,75 19.275,72 25.214,09
Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης 2006  
 - Σχηματισμός Αποθεματικών 
από καθαρά κέρδη χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2006 2.793,62 3.144,75 19.275,72 25.214,09
Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης 2007     
 - Σχηματισμός Αποθεματικών 
από καθαρά κέρδη χρήσης 7.004,40 0,00 0,00 7.004,40 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2007 9.798,02 3.144,75 19.275,72 32.218,49

 

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 

 31/12/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 296.297,51 2.637,06 

 

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 δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 
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συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης και το ύψος της κατά 

την κλειόμενη χρήση ανέρχεται συνολικά σε € 12.627,49. Αναλυτικά έχουμε: 

 31/12/2007 31/12/2006 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:   

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 12.627,49 9.986,40 

   

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:   

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 2.641,09 6.604,40 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς 

είναι οι εξής:        

 31/12/2007 31/12/2006 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1% 4,1% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,0% 4,0% 

Πληθωρισμός 2,0% 2,0% 

 

6.11 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Το υπόλοιπο των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλύεται: 

 

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 
Λοιπές προβλέψεις 64.000,00 30.000,00

Έσοδα επομένων χρήσεων (Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων) 207.027,67 0,00

Σύνολο 271.027,67 30.000,00
 

Η επιχορηγήσεις παγίων για την τρέχουσα χρήση 2007 αναλύονται ως εξής: 

  2007 2006 
Την 1η Ιανουαρίου  0,00 0,00 
Εισπραχθείσες κατά την διάρκεια του έτους  217.485,00 0,00 
Αναγνωρισμένες στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 10.457,32 0,00 
Την 31η Δεκεμβρίου  207.027,67 0,00 
Μακροπρόθεσμες 207.027,67 0,00 
Βραχυπρόθεσμες  0,00  0,00 
Σύνολο 207.027,67 0,00 

 

 

6.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 
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Προμηθευτές  338.466,80 111.221,47 

Προκαταβολές πελατών 4.660,72 10.577,18 

Επιταγές πληρωτέες 1.586.726,54 1.457.750,32 

Σύνολο 1.929.854,06 1.579.548,97 
 

6.13 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 € 31/12/2007 31/12/2006 

Υποχρεώσεις από Φόρους  193.282,75 270.047,93 

 Υποχρεώσεις από φόρους προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 

Σύνολο 193.282,75 270.047,93 

 

6.14 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 

Τραπεζικός δανεισμός 2.318.390,47 1.650.245,85 

 

6.15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 52.405,62 54.979,13 

Πιστωτές διάφοροι  106.843,72 73.676,66 

Σύνολο 159.249,34 128.655,79 
 

 
6.16 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2007 31/12/2006 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο 3.140.782,82 1.856.710,92 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 763.480,98 507.699,13 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 341.120,52 192.615,86 

Παροχές τρίτων 192.695,85 124.497,33 

Φόροι τέλη 11.812,41 9.341,59 
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Διάφορα έξοδα 107.242,12 72.612,15 

Αποσβέσεις παγίων 100.810,78 62.861,10 

Προβλέψεις 22.394,81 5.356,15 

Σύνολο 4.680.340,29 2.831.694,23 
 

 

6.17 Έξοδα διάθεσης / διοίκησης 

 

Η ανάλυση των εξόδων διάθεσης της εταιρείας έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 90.275,83 59.334,29 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 40.334,91 22.510,82 

Παροχές  τρίτων 22.784,82 14.549,88 

Φόροι και τέλη 1.396,73 1.091,74 

Διάφορα έξοδα 12.680,57 8.486,11 

Αποσβέσεις 11.920,11 7.346,51 

Προβλέψεις 2.648,02 625,97 

Σύνολο 182.040,98 113.945,32 
 

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

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 88.579,62 58.985,23 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 39.577,05 22.378,39 

Παροχές  τρίτων 22.356,71 14.464,28 

Φόροι και τέλη 1.370,48 1.085,32 

Διάφορα έξοδα 12.442,31 8.436,19 

Αποσβέσεις παγίων 11.696,14 7.303,30 

Προβλέψεις 2.598,26 622,29 

Σύνολο 178.620,59 113.274,99 
 

6.18 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

 

 31/12/2007 31/12/2006 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 10.267,16 0,00 
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Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 15.704,08 21.584,60 

Έσοδα από προβλέψεις 0,00 501,88 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 10.517,69 0,00 

Έκτακτα κέρδη 4.316,14 0,00 

Σύνολο 40.805,07 22.086,48

 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 

Προβλέψεις χρήσης 0,00 0,00 

Έκτακτα έξοδα 11.918,74 9.717,12 

Έκτακτες ζημιές 1.173,20 2.242,50 

Λοιπά έξοδα 18.671,25 174,25 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 21.752,65 0,00 

Σύνολο 53.515,84 12.133,87
 

 

6.19 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής :  

Ποσά σε € 31/12/2007 31/12/2006 

Χρηματοοικονομικά έσοδα :  

-Τραπεζών 2.966,41 2.422,17 

  

Χρηματοοικονομικών έξοδα :  

- Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 170.028,85 120.940,41 

 

 

6.20 Φόρος Εισοδήματος  

Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα κέρδη της.  

Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό φορολογικό 

συντελεστή της εταιρίας, και του φορολογικού εξόδου που πραγματικά αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, έχει ως εξής: 

 

  1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 
      
Φόρος χρήσης 136.163,18 61.951,56 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 9.000,00 30.000,00 
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Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 
Αναβαλλόμενος φόρος  1.473,38 (5.347,18) 

Σύνολο 146.636,56 86.604,38

  
Κέρδη προ φόρων 494.675,86 229.711,30 

Συντελεστής Φόρου 0,25 0,29 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 123.668,97 66.616,28 

      
Προσαρμογές για μεταβολή στον συντελεστή φόρου     

Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία     

 - Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης 1.473,38 (5.347,18) 

 - Αναμορφώσεις χρήσης 12.494,22 (4.664,72) 

Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις)     

 - Διαφορές φορολογικού ελέγχου 9.000,00 30.000,00 

 - Λοιποί μη ενωσματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 146.636,56 86.604,38

 

 

6.21 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν 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. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις φόρου 

που πιθανόν να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο κρίνονται ικανοποιητικές. 

 

 

 6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

1) Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη   

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις   

Μητρική εταιρεία 0,00 6.473,61 
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 2) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη   

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 

α) Αγορές    

Μητρική εταιρεία 21.351,92 8.713,00 

β)Πωλήσεις    

Μητρική εταιρεία 2.115,00 1.162,50 

 

6.23 Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

 Η παροχές προς τα βασικά διοικητικά μέλη της εταιρίας που δόθηκαν αναλύονται παρακάτω: 

  31/12/2007 31/12/2006 

Διοικητικού Συμβουλίου     

Αμοιβές Δ.Σ. από μισθωτές υπηρεσίες 9.148,92 18.797,52

Αμοιβές Δ.Σ. από παροχή υπηρεσιών 6.000,00 0,00

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 20.000,00 14.000,00

Αμοιβές από βραχυπρόθεσμες υπηρεσίες 0,00 0,00

Χορηγηθέντα Δικαιώματα προαίρεσης 0,00 0,00

Διοικητικών Στελεχών  
Αμοιβές Διοικητικών Στελεχών από μισθωτές υπηρεσίες 0,00 0,00

Χορηγηθέντα Δικαιώματα προαίρεσης 0,00 0,00

Σύνολο 35.148,92 32.979,52

  

Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης  

Μερίσματα Πληρωθέντα 14.449,21 0,00

  

 

6.24 Κέρδη ανά μετοχή 

 

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους 

επί του συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές). 

Ποσά σε € 

01/01 - 
31/12/2007 

01/01 - 
31/12/2006 

Κέρδη προ φόρων 494.675,86 229.711,30 

Φόρος εισοδήματος -146.636,56 -86.604,38 

Κέρδη μετά από φόρους (1) 348.039,30 143.106,93

   

 Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (2)  180.000 100.000
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Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ /μετοχή):  (1)/(2)  1,93 1,43 

 

 
6.25 Διακοπείσες δραστηριότητες 

  

Τη χρήση 2007 η εταιρεία δεν παρουσίασε διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

6.26 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης του 2007 και 2006, 

ήταν: 

 31/12/2007 31/12/2006 

Υπάλληλοι 14 5 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 33 31 

Σύνολο 47 36 
 

 

6.27 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15/03/2008 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

 

 

 

  

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

    ΚΙΟΠΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

 

       ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 045313 

 

Α.Δ.Τ.  ΑΑ 250675 

 

               Α.Δ.T. ΑΕ 640763 
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