
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε.» 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΧΡΗΣΗΣ   2006 

 
 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2006– 
31/12/2006. 
  

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 
αναφέρουµε τα εξής: 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 

 

Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2006 ανήλθαν σε € 123.047 ενώ για το 2005 ανήλθαν σε € 
62.098 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2006 είναι € 285.326 ενώ στο τέλος του 2005 
ήταν € 51.561 
 
 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

 

Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2006 είναι € 1.177 ,ενώ για τη χρήση 
2005 η εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € 2. 248 
 
 
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2006 υπέγραψε συµβάσεις µε ιδιώτες για την κατασκευή, 
πώληση και εγκατάσταση πλωτών προβλητών που ανέρχονται στο ποσό των 400.000,00€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
χρήσης 1/1/2006 – 31/12/2006 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για 
την Εταιρική χρήση 1/1/2006 – 31/12/2006. 
 

 
         

Ξάνθη, 28  ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 
 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 
 

Επίσης, ενέκρινε της οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως και πίνακας 

διάθεσης) που συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις κείµενες φορολογικές 

διατάξεις για τις (φορολογικές) υποχρεώσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταχωρήθηκαν νόµιµα στο Βιβλίο 

Απογραφών και Ισολογισµού της Εταιρείας και οι οποίες έχουν ως εξής : 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30Β, ΞΑΝΘΗ 31.12.2006 31.12.2005

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: Α.Μ.Α.Ε. 47025/66/Β/00/0010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αρµόδια Αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 681.867 303.476

Αποθέµατα 67.132 180.425

Απαιτήσεις από πελάτες 101.492 163.720

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 541.781 497.574

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΟΜΗΡΟΣ ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.392.271 1.145.195

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 184.380 183.345

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.aktor.gr Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 0

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 922.565 910.289

Πρόεδρος                                          : Ιωάννης Οικονόµου Σύνολο υποχρεώσεων (α) 1.106.945 1.093.634

Αντιπρόεδρος                                   : Μαρία - Αναστασία Καρατζά Μετοχικό Κεφάλαιο 810.000 450.000

∆ιευθύνων Σύµβουλος                     :       Τιµολέων Καρεφυλλάκης Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (524.674) (398.439)

Μέλος                                              :        Νικόλαος Ασλανίδης Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 285.326 51.561

Μέλος                                              :        Ιωάννης Ασλανίδης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β) 1.392.271 1.145.195

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01.01.2006- 01.01.2005- 01.01.2006- 01.01.2005-

   31.12.2006   31.12.2005   31.12.2006  31.12.2005

459.421 304.817

(123.094) (62.098) (30.081) 22.519

Αποσβέσεις 58.049 50.433 (65.075) (5.598)
Προβλέψεις 0
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (30) (1) (123.124) (56.031)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.068 (123.094) (62.098)
46 0

(123.047) (62.098)

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 113.293 (85.425)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 17.954 (186.401)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 13.311 400.066

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (6.068)

Καταβεβληµένοι φόροι (4.799)

79.482 111.775

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (436.440) (7.704) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τόκοι εισπραχθέντες 30 1 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα) 51.561 113.659

(436.409) (7.703) Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους (123.047) (62.098)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (71.486) 51.561

Εκδοση κοινων µετοχών 355.750 0
Εξοφλήσεις δανείων (101.825) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 356.813

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 0 Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)  285.326 51.561

355.750 (101.825)

(1.177) 2.247

6.041 3.794

4.865 6.041

                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                      ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
                                 Α.∆.Τ. ΑΕ 159031

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της

οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.aktor.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα

συνοπτικά στοιχεία):

ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε.
47025/66/B/00/0010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Α.∆.Τ. ΑΕ 065864

ΞΑΝΘΗ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 0017214 Α' ΤΑΞΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

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

Μείον:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β)

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Κέρδη προ φόρων

Σύνολο κύκλου εργασιών

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων σύνολο

Μικτά κέρδη/(ζηµίες)

Μείον φόροι
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2005. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2003-2006
3. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
5. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2006 ανέρχεται σε 4 άτοµα και την 31.12.2005 ανερχόταν σε 3. 
6. Τα υπόλοιπα των  υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε ευρώ 782.480.  
7. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η   28 Μαρτίου 2007. 

 



Επί του δευτέρου θέµατος : 

 

Με εισήγηση του Προέδρου του ∆.Σ. αποφασίστηκε οµόφωνα να υπογράψουν και θεωρήσουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006 η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Μαρία Αναστασία Καρατζά, ο ∆/νων 

Σύµβουλος κ. Τιµολέων Καρεφυλλάκης και o υπεύθυνος λογιστής Ανδρέας Τσουκαλάς. 

 

  

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος στην ηµερήσια διάταξη, η συνεδρίαση λύθηκε. 

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόµιµα. 

 (έπονται οι υπογραφές των µελών του ∆.Σ.) 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

Ξάνθη, αυθηµερόν 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 

 


