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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της TOMH A.B.E.T.E. (η «Εταιρεία»), που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το 
σχεδιασµό, την εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην 
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 τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις.  

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον  
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 
µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την  
αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη  
ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη 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 που αφορά στην  
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά 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 εφαρµόστηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,  καθώς και  αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωσή 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 ∆εκεµβρίου 2006, την 
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χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 27 
των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της 
εταιρείας και στο ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που 
οι φορολογικές δηλώσεις που αφορούν τις χρήσεις αυτές θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν από 
τις φορολογικές αρχές. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Ρυθµίσεων 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι συνεπές µε τις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Αθήνα, 17 Μαϊου 2007 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 Σηµείωση  31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Ενσώµατα πάγια 5  16.174  18.322 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6  1.172  71 
Επενδύσεις σε θυγατρικές  8  1.085  - 
Επενδύσεις σε συγγενείς  9  376  - 
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 7  535  392 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
µακροπρόθεσµα 10  6  744 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12                 26                      11 
           19.374           19.542 

Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 11  1.990    -   
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12  30.603    24.125  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα             3.100               1.641   
           35.693             25.766   

Σύνολο ενεργητικού           55.066             45.307   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους      
Μετοχικό κεφάλαιο 13  6.527    5.527   
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 13  3.052    -   
Λοιπά αποθεµατικά 14  9.710    8.816   
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον           14.852             20.834   
           34.141             35.176   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων           34.141             35.176   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 17  1.652    258   
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 19  67    122   
Επιχορηγήσεις 18                 40                    88   
             1.760                  469   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15  13.915    7.445   
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)   -    37   
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 16  4.850    1.780   
Μερίσµατα Πληρωτέα   400    400   
           19.166               9.663   
Σύνολο υποχρεώσεων           20.926             10.131   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων           55.066             45.307   
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ  

 

     

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

Πωλήσεις  18.652    6.873   

Κόστος πωληθέντων 22 (20.529)    (5.767)   

Μεικτό κέρδος  -1.877    1.107   

Έξοδα διάθεσης 22 (291)    (617)   

Έξοδα διοίκησης 22 (696)    (360)   
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 25 697    (231)   

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  -2.167    -102   

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες  (1.709)    (2.692)   

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 20 (261)    (93)   

Κέρδη(ζηµιά) προ φόρων  -4.137    -2.886   

Φόρος εισοδήµατος 23 (881)    (113)   

Καθαρά κέρδη(ζηµιά) περιόδου  -5.018    -3.000   

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Λοιπά  
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα    
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2005 3.527   8.816   24.234   36.576   

Καθαρό κέρδος(ζηµιά)  περιόδου -   -   (3.000)   (3.000)   

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου -   -   (3.000)   (3.000)   

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) 2.000   -   -   2.000   

∆ιανοµή Μερίσµατος                       -                         -                   (400)                (400)   

31 ∆εκεµβρίου 2005               5.527                 8.816                 20.834              35.176   

       

1 Ιανουαρίου 2006 5.527   8.816   20.834   35.176   

Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε ποσοστό συµµετοχής 
σε θυγατρικές -   895  (965)   (70)   

Καθαρό κέρδος(ζηµιά) περιόδου -   -   (5.018)   (5.018)   

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου -   895   (5.982)   (5.087)   

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)               4.052                         -                          -                4.052   

31 ∆εκεµβρίου 2006               9.579                 9.711                 14.852              34.141   
     

     

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 Σηµείωση 31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26 (2.765)  977   

Καταβληθέντες τόκοι 20 (293)  (102) 

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος          (832)          (234) 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         -3.890             642 

     

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώµατων παγίων 5 (1.483)  (180) 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6 (1)  (22) 

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 5,26 7.489    1.338   

Πωλήσεις άυλων παγίων 6,26 17    -   

Αγορά θυγατρικών & αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 8 (360)  -   

Αγορά Κοινοπραξιών 7 (98)  (4) 

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση 10 -    (744) 

Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση  10 368    -   

Τόκοι που εισπράχθηκαν 20              32                   9   

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες          5.965             397 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Έκδοση κοινών µετοχών  -    2.000   

∆άνεια αναληφθέντα  139    -   

Αποπληρωµή δανεισµού  (780)  (1.977) 
Λοιπά (Ταµειακά διαθέσιµα από απορρόφηση ΒΙΣΤΩΝΙΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ)               24                    -   

Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες           -617               23 
     

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.458    1.062   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  1.641  579 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου          3.100            1.641   

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως στους κλάδους των κατασκευών, των αναπλάσεων και των έργων 
πρασίνου.  Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στη Φιλελλήνων – 18 Χαλάνδρι. 

Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία είναι 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ και τα οικονοµικά της στοιχεία περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάστεις αυτών, και ως εκ τουτου η εταιρεία επέλεξε να µην συντάξει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 21 
Μαρτίου 2007 και υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική  Συνέλευση της εταιρείας η οποία θα 
συνεδριάσει στις 29 Ιουνίου 2007. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στην διεύθυνση διαδικτύου www.etae.com. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο 
υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από 
συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ 
και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην 
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39. 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από 
την αποτίµηση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση τα οποία έχουν 
αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί.  Οι περιοχές 
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που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2006 

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) - Παροχές Προσωπικού 

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών.  Επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις 
οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών. Επίσης, 
προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η εταιρεία δεν έχει αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει 
υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν συµµετέχει σε προγράµµατα 
συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης έχει επηρεάσει 
µόνο την παρουσίαση και έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για ενδοεταιρικές 
συναλλαγές 

Η τροποποίηση επιτρέπει τον προσδιορισµό πολύ πιθανών προβλεπόµενων ενδοεταιρικών συναλλαγών ως 
στοιχείο προς αντιστάθµιση εφόσον οι συναλλαγές είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα 
της εταιρείας, η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και οι συναλλαγές αναµένεται να επηρεάσουν τα 
αποτελέσµατα.  Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) -  Επιλογή Εύλογης Αξίας 

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα προσδιορισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε αυτή την 
κατηγορία.  Η εταιρεία θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση  στην κατηγοριοποίηση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, καθώς η εταιρεία θα ικανοποιεί τα τροποποιηµένα κριτήρια για τον 
προσδιορισµό χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση) - Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές, για τις οποίες η 
εταιρεία έχει προηγουµένως δηλώσει ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην 
εύλογη αξία και µεταγενέστερα στη µεγαλύτερη από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των σχετικών προµηθειών 
που έχουν εισπραχθεί και το έσοδο έχει αναβληθεί και (β) το έξοδο που απαιτείται για την διευθέτηση της 
υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.  Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία 

• ∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση) - Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την αναταξινόµηση στα ίδια κεφάλαια των συναλλαγµατικών διαφορών που 
προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νοµισµατικό στοιχείο παρουσιάζεται 
στο νόµισµα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας είτε της επιχείρησης στο εξωτερικό. Η 
τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
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• ∆ΠΧΠ 6 - Αναζήτηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 

Αυτό το πρότυπο παρέχει συγκεκριµένη λογιστική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε 
δραστηριότητες εξόρυξης. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2006 

• ∆ΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισµός εάν µια επιχειρηµατική συµφωνία περιλαµβάνει µίσθωση  

Η διερµηνεία διευκρινίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις µία συµφωνία είναι ή περιλαµβάνει µίσθωση και θα 
πρέπει ο λογιστικός χειρισµός της να είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 17 – Μισθώσεις.  Η ∆ΕΕΧΠ 4 
δεν επηρεάζει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών και τις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 5 - ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό στην περίπτωση που µια εταιρεία συµµετέχει σε ταµείο για 
χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην εταιρεία. 

• ∆ΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές, 
άχρηστες ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές  

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2007  

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

Το πρότυπο και η τροποποίηση έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εισάγει επιπλέον 
γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία.  Η εταιρεία εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την εφαρµογή του είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι 
γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 
Ιανουαρίου 2007. 

• ∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ) 

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 
8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2007  

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

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του 
∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο παρουσίασης στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού 
στην οικονοµία του λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην 
προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι καµία από τις θυγατρικές , συγγενείς και συνδεδεµένες εταιρείες της 
Τοµής δεν λειτουργεί σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  

• ∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση 
συµµετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των 
συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής 
του ∆ΠΧΠ 2. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει 
εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από την κύρια σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε 
και να αντιµετωπιστεί ως µεµονωµένο παράγωγο όταν η οικονοµική οντότητα συµµετέχει για πρώτη φορά στη 
σύµβαση. Απαγορεύεται µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους της 
σύµβασης που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταµειακές ροές οι οποίες θα απαιτούνταν διαφορετικά βάσει της 
σύµβασης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

• ∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου 2006  και απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που 
αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς 
τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να 
αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την 
ΕΕ) 

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

• ∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ) 

Αυτή η διερµηνεία δεν επηράζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας διότι δεν συµµετέχει σε 
συµφωνίες παραχώρησης εντός του πεδίου εφαρµογής. 
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2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») το οποίο είναι και το 
νόµισµα παρουσίασης.   

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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. 

 

2.4 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία  ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
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. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της 
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 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. 

(β) Εταιρεία ως εκµισθωτής 

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 
µισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 
αποµείωση. 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 εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται 
µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : 

- Κτίρια 40 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5 – 7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 – 7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 5 – 7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
τουλάχιστον  κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.7). 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

2.6 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες 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 1 έως 3 χρόνια. 

 

2.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ 
εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

 

2.8 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας ταξινοµήθηκαν σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για 
πώληση  

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 
τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

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 πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 
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αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών. 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. 

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

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 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. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων 
που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆άνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από 
την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις 
στον ισολογισµό. 

 

2.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.  

 

2.10 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι 
η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το 
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

2.11 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   
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2.13 ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

2.14 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

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 περιουσιακών στοιχείων 
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. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

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. 

 

2.15 Φορολογία 

Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της εταιρείας και καταχωρείται ως έξοδο 
στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα. 

 

2.16 Παροχές στο Προσωπικό 

 (α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit 
credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται 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. 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. 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 εθελουσία αποχώρηση. 
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
προεξοφλούνται. 

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. 

2.17 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για 
τον διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

2.18 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τεχνικά έργα. 

Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 
περιγράφεται στη σηµείωση 2.20 κατωτέρω. 

Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, κάθ’ όλη 
τη διάρκεια της µίσθωσης.  Όταν η εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το κόστος αυτών των 
κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου από 
την µίσθωση. 

2.19 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε 
να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

2.20 Συµβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 
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Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ως έσοδο από 
το συµβόλαιο αναγνωρίζονται µόνο τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένεται να εισπραχθούν. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. H 
Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου 
και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο.  Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται βάσει των 
εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε τα συνολικά 
εκτιµώµενα έξοδα για κάθε συµβόλαιο.  Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το 
συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον καθορισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται 
µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη.  Το 
σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο 
συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης. 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί 
υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων 
έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις».  Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα 
πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το 
υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και 
λοιποί πιστωτές». 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 
ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, 
η χρήση παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και επένδυσης των 
διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 
ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, καθώς και πιστωτικά όρια. 

(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική της 
εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της 
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εταιρείας. Εποµένως οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και 
κυµαινόµενου επιτοκίου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 

 

3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία. 

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

 

(α) Κατασκευαστικά συµβόλαια 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης κατασκευής έργου ενός κατασκευαστικού 
συµβολαίου, για να καθορίσει το ποσό του εσόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο,  µε 
βάση  το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί για την ίδια περίοδο.   Για τον προσδιορισµό του 
ποσοστού ολοκλήρωσης, η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις σχετικά µε το προβλεπόµενο συνολικό κόστος 
του κάθε έργου. 

(β) Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές 
και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό 
αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 
επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

4.2 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. 
∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 
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5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά    
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα 

Ακινητ. 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος          

          

1 Ιανουαρίου 2005  19.279   40   2.895   786   -   23.000  

Προσθήκες  -   -   179   1   -   180   

Πωλήσεις / διαγραφές  (1.492)   (2)   (22)   -   (37)   (1.553)   

Αποµείωση                    -                        -                     -                      -              37                       37   

31 ∆εκαµβρίου 2005          17.787                     38              3.052                 788                 -                21.664   

          

Συσσωρευµένες αποσβέσεις          

1 Ιανουαρίου 2005  -325   -31   -1.807   -721   -   -2.885   

Αποσβέσεις περιόδου  (81)   (3)   (357)   (34)   -   (474)   

Πωλήσεις / διαγραφές                    -                       1                   16                      -                 -                       17   

31 ∆εκαµβρίου 2005              -406                    -32            -2.148                -755                 -                 -3.342   

          

          

Κόστος          

1 Ιανουαρίου 2006  17.787   38   3.052   788   -   21.664   

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  302   2.037   2.940   104   -   5.383   

Προσθήκες  141   388   935   19   -   1.483   

Πωλήσεις / διαγραφές         (6.280)                   (98)              (707)                (16)                 -                (7.101)   

31 ∆εκεµβρίου 2006          11.949                2.365              6.220                 895                 -                21.429   

          

Συσσωρευµένες αποσβέσεις          

1 Ιανουαρίου 2006  -406   -32   -2.148   -755   -   -3.342   

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  8   (384)   (790)   (95)   -   (1.261)   

Αποσβέσεις περιόδου  (105)   (180)   (540)   (30)   -   (855)   

Πωλήσεις / διαγραφές                    -                     58                 130                   15                 -                     203   

31 ∆εκεµβρίου 2006              -503                  -539            -3.348                -864                 -                 -5.254   

          
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006  11.446   1.826   2.872   31   -   16.174   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2005  17.381 6  904  32  - 18.322 
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6 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Κόστος Λογισµικό Λοιπά  Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2005 322  -  322  
Προσθήκες -   22   22   
Πωλήσεις/ διαγραφές -   (66)   (66)  
Αποµείωση                      -                         44                     44   

31 ∆εκαµβρίου 2005                 322                           -                   322  
 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις    
1 Ιανουαρίου 2005 -172   -   -172  
Αποσβέσεις περιόδου (78)   (66)   (144)  
Πωλήσεις/ διαγραφές                      -                         66                     66   

31 ∆εκαµβρίου 2005                -250                           -                  -250   
    
Κόστος    
1 Ιανουαρίου 2006 322   -   321   
Υπεραξία από εξαγορά και απορρόφηση 
θυγατρικής (Σηµ.29) 16   1.172   1.187   

Προσθήκες -   -   1  

Πωλήσεις/ διαγραφές (15)   -   (15)  

31 ∆εκεµβρίου 2006                 322                    1.172                1.494  

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου 2006 -250   -   -250   
Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής (16)   -  (16) 
Αποσβέσεις περιόδου (56)   -  (56) 

31 ∆εκεµβρίου 2006                -322                           -                  -322   
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006 -   1.172  1.172  
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2005 71   -  71   
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7 Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

  31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 
Στην αρχή της περιόδου  392  425 
Απόκτηση ΚΞ µέσω εξαγοράς/απορρόφησης 
θυγατρικής  45  - 

Προσθήκες  98  4 

(Αποµείωση)  -         (37) 

Στο τέλος της περιόδου  535  392 

     

 

8 Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Στην αρχή της περιόδου - - 
Απορρόφηση θυγατρικής 725 - 
Προσθήκες- αύξηση κόστους συµ/χής 360 - 
Στο τέλος της περιόδου 1.085 - 
   

Η εταιρεία έχει µοναδική θυγατρική την εταιρεία ΠΛΩΚΑΤ 

9 Επενδύσεις σε συγγενείς 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Στην αρχή της περιόδου  - - 

Μεταφορά από / σε Θυγατρικές, ΚΞ, ∆ιαθέσιµες προς πώληση 376 - 

Στο τέλος της περιόδου 376 - 

Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 1 των οικονοµικών καταστάσεων η εταιρεία δεν συντάσει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις επειδή ενοποιείται πλήρως από την µητρική της εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε σύµφωνα 
µε το ∆.Λ.Π 27 παράγραφος 10d . 
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10 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

  31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

     

Στην αρχή της περιόδου  744  - 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  5  - 

Προσθήκες νέες  -  744 

(Πωλήσεις)  (368)  - 

Μεταφορά από / σε Θυγατρικές, Συγγενείς, ΚΞ  (376)  - 

Στο τέλος της περιόδου  6  744 
     
     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  6   744   

  6   744   

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

Όλα τα ποσά είναι σε  χιλιάδες Ευρώ 

Μη εισηγµένοι τίτλοι:   

Μετοχές – Ελλάδα  6 

   

 

11 Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε  χιλιάδες Ευρώ 

 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Α' ύλες 126   -  
Προκαταβολή για αγορά 
αποθεµάτων 1.864   -  

Σύνολο 1.990   -   
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12 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

Πελάτες  6.061    5.441  

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη  828    631   

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  6.888  6.072   

Προκαταβολές  -    373   

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια  9.617    4.053   

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος  233    -   

Λοιπές Απαιτήσεις  11.607    1.464   

Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη  2.283    12.173   

Σύνολο  30.629    24.136   

     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  26    11   

Κυκλοφορούν ενεργητικό  30.603    24.125   

  30.629    24.136   

     

Οι προκαταβολές προµηθευτών για την χρήση 2006 είναι 15 (σε χιλιάδες ευρώ) και περιλαµβάνονται 

στις λοιπές απαιτήσεις. 

 

13 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 
Κοινές 
µετοχές 

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2005 3.527   - 3.527   

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 2.000   - 2.000   

31 ∆εκεµβρίου 2005 5.527   -   5.527   

    

1 Ιανουαρίου 2006 5.527   -   5.527   

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 1.000   3.052   4.052   

31 ∆εκεµβρίου 2006 6.527   3.052   9.579   

 

Ο αριθµός των µετοχών για την χρήση του 2006 είναι 4.029.039 και  η ονοµαστική αξία της µετοχής είναι  
1.62 ευρώ. Αντίστοιχα για την χρήση του 2005 ο αριθµός των µετοχών ήταν 3.411.632 και η ονοµαστική τους 
αξία 1.62 ευρώ. 
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14 Λοιπά αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά Σύνολο 

1/1/2005 762   7.048   1.005   8.816   

31/12/2005 762   7.048   1.005   8.816   

     

1 Ιανουαρίου 2006 762   7.048   1.005   8.816   

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 121   583   191   895   

31 ∆εκεµβρίου 2006 883   7.631   1.196   9.710   

 

 

15 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

Προµηθευτές 2.756    2.044   
Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη 473    5   
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 692    224   
Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 953    829   
Λοιπές υποχρεώσεις 6.002  1.110   
Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 3.041    3.233   
Σύνολο 13.915    7.445   

    
    
    
    

Οι προκαταβολές των πελατών για την χρήση του 2006 είναι 3.083 (σε χιλιάδες ευρώ) και περιλαµβάνονται 
στις λοιπές υποχρεώσεις. 
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16      ∆άνεια  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  31-∆εκ-06 31/12/2005 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια    

Τραπεζικός δανεισµός  4.850   1.780   

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων  4.850   1.780   

Σύνολο δανείων  4.850   1.780   

 

Το πραγµατικό σταθµισµένο µέσο επιτόκιο την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι  5,3% για τη χρήση που 
έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006 και   4,1 %   για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής; 

 

 

Σύνολο δανείων (Σε χιλιάδες ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 6 µήνες 
 

4.850   
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17 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις:    
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες  1.652  258 
    

    

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου  258   416   
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 23) 319   (158)   
Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  1.075   -   

Υπόλοιπο τέλους περιόδου  1.652   258   

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα περιλαµβάνει την επίδραση της µείωσης 
του συντελεστή (βάσει του οποίου υπολογίζεται η αναβαλλόµενη φορολογία), από 32% το 2004 σε 29% το 
2005 και στη συνέχεια σε 25% το 2006. Η επίδραση για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε ευρώ 35.625 και για τη 
χρήση του 2005 σε ευρώ 39.014 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 
παρακάτω: 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 811 811 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων - 481 481 
’31 ∆εκεµβρίου 2005 - 1.292 1.292 

1 Ιανουαρίου 2006 - 1.292 1.292 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων -54 593 539 
Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 627 519 1.145 
31 ∆εκεµβρίου 2006 572 2.404 2.977  

 

 

 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια

Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 9 - 345 41 395 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων -1 523 116 1 639 
31 ∆εκεµβρίου 2005 8 523 462 42 1.034 

1 Ιανουαρίου 2006 8 523 462 42 1.034 
(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 11 - 233 -25 220 
Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 23 - 48 - 70 
31 ∆εκεµβρίου 2006 42 523 742 17 1.324  

 

Οι συσσωρευµένες φορολογικές ζηµιές της εταιρείας για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση ανέρχονται την 31 ∆εκεµβρίου 2006 σε 3.093 (σε χιλιάδες ευρώ). 
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18 Επιχορηγήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Στην αρχή της περιόδου 88 136 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα (-) (48) (48) 

Στο τέλος της περιόδου 40 88 

 

19 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:    
Συνταξιοδοτικές παροχές  67   122   

Σύνολο  67   122   

      
  31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ. 21):    
Συνταξιοδοτικές παροχές  (22)   16   

Σύνολο  -22   16   

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

  31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων  120   163   

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες)  (53)   (41)   

Υποχρέωση στον ισολογισµό  67   122   

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

  31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  55   18   
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  7   2   

Αποσβέσεις µη καταχωρηµένων αναλογιστικών (κερδών) / ζηµιών  3   -   
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην 
περίοδο  -  (5)   
Κόστος προϋπηρεσίας  (106)   -   
Ζηµιές από περικοπές  19   -   

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 21)  -22   16   
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Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό είναι ως ακολούθως: 

  31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Yπόλοιπο έναρξης  122   127   

Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις  (33)   (21)   

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα  -22   16   

Υπόλοιπο τέλους  67   122   

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 

- Κατά την 31/12/2005 3,59%

- Κατά την 31/12/2006 4,2%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00%

 

 

20 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

Έξοδα τόκων    
 -Τραπεζικά δάνεια 293    102   

Σύνολο 293    102   

    
Έσοδα τόκων 32    9   

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 261    93   
    
Σύνολο 261    93   
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21 Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 2.670    1.060   

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 884    362   

Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών (22)    16   

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 2    -   

Σύνολο 3.534    1.438   

 

 

22 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  31-∆εκ-06 

Ποσά σε Ευρώ Σηµειώσεις 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 21 3.260   -   274   3.534   
Αναλώσεις Αποθεµάτων  5.126   -   -   5.126   
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 734   -   120   855   
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 -   -   56   56   
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 161   -   127   287   
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  501   -   27   528   
Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων  8.337   289   89   8.715   
Λοιπά  2.410   1   2   2.413   

Σύνολο  20.529   291   696   21.516   

 

  31-∆εκ-2005 

Ποσά σε Ευρώ Σηµειώσεις 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 21 1.282   -   156  1.438  
Αναλώσεις Αποθεµάτων  1.677   -   -   1.677   
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 474   -   -   474   
Αποµείωση ενσώµατων παγίων 5 -   (37)   -   (37)   
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  6 -   -   144   144   
Αποµείωση ασώµατων παγίων 6 -   -   (44)   (44)   
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 93   -   -   93   
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  117   -   -   117   
Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων  2.132   -   -   2.132   
Λοιπά  (8)   653   104   749   

Σύνολο  5.767   617   360   6.743   
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23 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 
Φόρος χρήσης 562   271  
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 17) 319   (158)   

Σύνολο 881   113  

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις  χρήσεις 2001 έως και 2006 . 

 

24 Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  31-∆εκ-06 31-∆εκ-05 

Έως 12 µήνες  54  294 

Σύνολο  54 294 
    
    

 

25  Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 592    (198)   
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση άυλων παγίων στοιχείων 1    - 
Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων (Σηµ. 18) 48    48   
Ενοίκια 359    357   

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) (303)    (439)   

Σύνολο 697    (231)   
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26 Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31-∆εκ-06  31-∆εκ-05 

Καθαρά κέρδη περιόδου  (5.018)  (3.000) 
Προσαρµογές για:       
Φόρο εισοδήµατος 23 881    113   
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5 855    474   
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6 56    144   
Αποµειώσεις  -    (45) 
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων  (592)  198   
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση άυλων παγίων στοιχείων  (1)  -   
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  18 (48)  (48) 
Έσοδα τόκων 20 (32)  (9) 
Έξοδα τόκων 20 293    102   

  (3.606)  (2.070) 
 
     

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης     

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων  (1.990)  -   
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν)  516    (214) 
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν)  2.370    3.531   
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων (µη κυκλοφορούν & 
κυκλοφορούν)  -  (265) 
Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 
λόγω συνταξιοδότησης  (55)  (5) 

  841    3.047   
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  (2.765)  977   

 

 

27 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις   

• Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας είναι το 2001-2006. Οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της εταιρείας για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια υπάρχει το 
ενδεχόµενο να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις 
φορολογικές αρχές 

• Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του.Συγκεκριµένα έχει εγγυήσεις για 
εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε πελάτες ποσού 33.980 χιλιάδες ευρώ και λοίπες 27.932 
χιλιάδες ευρώ.  
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28 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε  χιλιάδες Ευρώ 

 2006 2005 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   

Πωλήσεις:    

-  προς Μητρική (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) 491 1.003 

-   προς Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  583 125 

Αγορές:  
  

-   Αγορές από  Μητρική (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) 467 277 

-   Αγορές από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη 99 10 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ   

Απαιτήσεις:    

-   Απαιτήσεις από Μητρική (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) 832 5.552 

-   Απαιτήσεις από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη 2.279 7.253 

Υποχρεώσεις:    

-   Υποχρεώσεις από Μητρική (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) 3.409 780 

-  Υποχρεώσεις από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη 104 2.459 
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29 Εξαγορές 

 

Στις 29.12.2006 εγκρίθηκε από τη Νοµαρχία Αθηνών η συγχώνευση µεταξύ (α) της ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, (β) 
της ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ και (γ) της ΤΕΧΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΕ, και συγκεκριµένα µε απορρόφηση από την 
πρώτη της δεύτερης και τρίτης, βάσει των από 31.03.2006 Ισολογισµών Μετασχηµατισµού των 
απορροφώµενων επιχειρήσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή για τη λογιστική αξία 
των περιουσιακών στοιχείων τους, σύµφωνα µε τις από 06.12.2006 αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων της απορροφώσας εταιρείας και της πρώτης απορροφώµενης εταιρείας καθώς και την από 
06.12.2006 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της δεύτερης απορροφώµενης εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης. 

Η εταιρεία ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ ανήκε ήδη στον Όµιλο της µητρικής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ενώ η εταιρεία 
ΤΕΧΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΕ εξαγοράστηκε και στη συνέχεια απορροφήθηκε. Στον επόµενο πίνακα 
παρουσιάζονται τα οικονοµικά στοιχεία της απορροφώµενης εταιρείας ΤΕΧΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΕ σε 
εύλογες αξίες, καθώς επίσης και η προκύπτουσα υπεραξία από την εξαγορά. 

 

Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

  

Εύλογη 
αξία 

Ενσώµατα πάγια  2.539 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  (3) 

Αναβαλλόµενη φορολογία  (627) 

Καθαρή θέση  1.909 

   

Τίµηµα που καταβλήθηκε για την εξαγορά  3.081 

   

Υπεραξία  (Σηµ. 6)  1.172 

Η υπεραξία αυτή αφορά σε τεχνογνωσία που κατέχει η απορροφώσα εταιρεία. 
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30 Απασχολούµενο Προσωπικό 

Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2006 ανέρχεται σε  139 άτοµα και την 31.12.2005 
ανερχόταν σε  130  αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007 
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