
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «IN. MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.» την  23η Μαρτίου 2007 και 
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
http://www.intrakat.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. Επίσης, 
επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο 
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και 
ανακατατάξεις κονδυλίων.   
 
 

Παιανία, 23 Μαρτίου 2007 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ 
 

Ο Γενικός Διευθυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 
 

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου: ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 



 
 
 

 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση                                                                                        -  2 - 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  Δεκεμβρίου 2006 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-12-2006 ……………………………………………….4 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ…………………………………………….6 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ………………………………………………………………………………………...8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ………………………………………..…….9 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ………………………………...…..10 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ……………………………………………………………..….10 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία………………………………………………………………..….11 

1.1 Γενικές Πληροφορίες………………………………………………………………..……...11 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων……………………………………………………………………..11 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων……………………………………..……..…...11 

3. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων……………………………………………11 

3.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με ισχύ από το 2006………………..……...12 

3.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής 

(που η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα).…………………………………………....13 

4. Βασικές λογιστικές αρχές………………………………………………………………………...15 

4.1 Πληροφόρηση κατά τομέα………………………………………………………………….15 

4.2 Ενοποίηση…………………………………………………………………………………..15 

4.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία…………………………………………………….15 

4.4 Μισθώσεις…………………………………………………………………………………. 16 

4.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία………………………………………………………………...16 

4.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων………………………………………………...16 

4.7 Επενδύσεις……………………………………………………………………………….…17 

4.8 Αποθέματα………………………………………………………………………………….18 

4.9 Εμπορικές απαιτήσεις………………………………………………………………………18 

4.10 Ταμειακά διαθέσιμα………………………………………………………………………...19 

4.11 Μετοχικό κεφάλαιο…………………………………………………………………………19 

4.12 Δανεισμός………………………………………………………………………………….. 19 

4.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος……………………………………………………......19 

4.14 Παροχές στο προσωπικό……………………………………………………………………19 

4.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων…………………………………………………………...20 

4.16 Κατασκευαστικά συμβόλαια………………………………………………………………..21 

4.17 Διανομή μερισμάτων………………………………………………………………………..21 

5. Οικονομικές Πληροφορίες κατά τομέα…………………………………………………………..22 



 
 
 

 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση                                                                                        -  3 - 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  Δεκεμβρίου 2006 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις……………………………………………………...25 

6.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία………………………………………………………….25 

6.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία…………………………………………………….26 

6.3 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις……………………………………………………………..27 

6.4 Αναβαλλόμενη φορολογία………………………………………………………………….28 

6.5 Αποθέματα………………………………………………………………………………….29 

6.6 Συμβάσεις Κατασκευής Έργων…………………………………………………………….29 

6.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα………………………………………………………. 30 

6.8 Μετοχικό κεφάλαιο……………………………………………………… ………………...30 

6.9  Λοιπά αποθεματικά…………………………………………………………………………30 

6.10 Δανεισμός…………………………………………………………………………………...31 

6.11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία…………… ………..31 

6.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις……………………………………………………...33 

6.13 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης…………………………………………………..33 

6.14 Πωλήσεις…………………………………………………………………………………...33 

6.15 Έξοδα ανά κατηγορία………………………………………………………………………34 

6.16 Άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα (καθαρά)………………………………………………..34 

6.17 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)……………………………………………………..34 

6.18 Φόρος Εισοδήματος………………………………………………………………………..35 

6.19 Κέρδη ανά μετοχή………………………………………………………………………….35 

6.20 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες………………………………………...36 

6.21 Παροχές σε εργαζόμενους………………………………………………………………….36 

6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη……………………………………………………….…37 

6.23 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις……………………………………………………37 

6.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού……………………………………….…37 

6.25 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές…………………………………………………………37 

6.26 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή……………………………………..37 

6.27 Ανακατανομή κονδυλίων…………………………………………………………………...37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση                                                                                        -  4 - 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  Δεκεμβρίου 2006 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

IN. MAINT. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 -  31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
 
 
Σε συνέχεια της δραστηριότητάς της η εταιρεία κατά την χρονιά που πέρασε διατήρησε τα συμβόλαιά 
της και πέτυχε το στόχο της για ανάπτυξη. 

Δημιούργησε τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε μεγαλύτερα έργα είτε από μόνη της είτε μέσω 
συνεργασιών με άλλες εταιρείες και κυρίως του ομίλου. 

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, προέκυψαν νέα συμβόλαια – συμβάσεις με ταυτόχρονη εδραίωση 
της δραστηριότητάς της στην αγορά της ποιοτικής τεχνικής υποστήριξης. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο κύκλος εργασιών κατά τη δεύτερη χρήση διαμορφώθηκε στα € 3.750,90 χιλ. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε € 84,07 χιλ. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα € 66,75 χιλ. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
 Κέρδη Ισολογισμού χρήσεως βάσει ΔΛΠ 84.066,00 
 Φορολογικά κέρδη χρήσεως 98.852,55 
 Πλέον: υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης    78.928,45   
 Σύνολο 177.781,00 
 Μείον: Φόρος εισοδήματος    34.297,20
 Κέρδη προς διάθεση 143.483,80   
   
 Η πρόταση για την διάθεση των κερδών έχει ως εξής :   
 - Τακτικό αποθεματικό 2.984,34 
 - Μέρισμα 20.000,00 
 - Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον        120.499,46
         143.483,80   
 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η εταιρεία συνεχίζει τις υπηρεσίες της στους τομείς υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων θέτοντας 
πάντα ως στόχο την καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας – τιμής. 

Έτσι, η εταιρεία επεκτείνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα υποστήριξης εγκαταστάσεων. 
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Μεταξύ άλλων: 

 Παραμένει σαν κύριος στόχος η αναζήτηση νέων πελατών και η διεύρυνση του πελατολογίου με 
εταιρείες Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και η υποστήριξη βασικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 

 Υποστήριξη αθλητικών εγκαταστάσεων και διοργανώσεων με στόχο την εδραίωση της εταιρείας 
ως μόνιμου συνεργάτη στους κρατικούς φορείς. 

 Τέλος, η δραστηριοποίησή μας στην υποστήριξη και παροχή Τurn Key Solution σε έργα που 
αφορούν χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την διαχείριση του προϊόντος μετά την 
ολοκλήρωση του Project.  

 

Παιανία, 23 Μαρτίου 2007 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
Πέτρος Σουρέτης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Προς τους μετόχους της 

“ IN. MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” 

 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της “IN MAINT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που αποτελούνται από τον ισολογισμό 

της 31ης Δεκεμβρίου 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 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 

έλεγχο 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. 

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 2006, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 

προσοχή σας στο εξής: Η εταιρεία, από συστάσεώς της, δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν οι χρήσεις 2005 και 2006. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 
 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007 

 
ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ                                                   ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ  
 

             Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371                                                                   Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161 
'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
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Ισολογισμός
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 26.727,36 57.812,50
Ενσώματα πάγια 6.2 36.043,64 45.258,75
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.3 3.260,00 3.830,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.4 13.273,08 --  

79.304,08 106.901,25

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα 6.5 12.488,32 6.900,12
Συμβάσεις κατασκευής έργων 6.6 --  11.588,40
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.3 1.661.617,51 754.477,39
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.7 2.186,74 54.490,12

1.676.292,57 827.456,03

Σύνολο Ενεργητικού 1.755.596,65 934.357,28

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 6.8 300.000,00 300.000,00
Λοιπά αποθεματικά 6.9 10.177,70 7.193,36
Κέρδη εις νέον 108.708,88 104.946,97
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 418.886,58 412.140,33

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 6.10 15.656,50 10.528,52
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις --  3.704,37
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία 6.11 9.910,19 13.111,68

25.566,69 27.344,57

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.12 949.374,19 413.241,04
Δάνεια 6.10 327.471,98 6.185,80
Συμβάσεις κατασκευής έργων 6.6 0,00 786,38
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 34.297,21 74.659,16

1.311.143,38 494.872,38

Σύνολο υποχρεώσεων 1.336.710,07 522.216,95

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.755.596,65 934.357,28
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες:
Πωλήσεις 6.14 3.750.905,66 4.661.248,53

Κόστος Πωληθέντων 6.15 (3.221.282,48 ) (3.595.932,42 )

Μικτό Κέρδος 529.623,18 1.065.316,11

Έξοδα διοίκησης 6.15 (438.725,13 ) (847.108,19 )

Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά) 6.16 1.381,80 1.442,1
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 92.279,85 219.650,0

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 6.17 (8.213,85 ) (8.080,56 )
Καθαρά κέρδη/ζημίες  προ φόρων 84.066,00 211.569,4

 Φόρος εισοδήματος 6.18 (17.319,75 ) (99.429,13 )

Καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης από συνεχιζ. δραστηρ. 66.746,25 112.140,3

Διακοπείσες δραστηριότητες:

Κέρδη/ ζημίες χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες --  --  

 

 

0 
2 

6 

3 

Καθαρά κέρδη / ζημίες χρήσης (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) 66.746,25 112.140,3

Βασικά 6.19 0,22 0,37

Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας για την 
χρήση

3 
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Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 3η Φεβρουαρίου 2004 300.000,00 --  --  300.000,00 
Λοιπά αποθεματικά 6.9 --  7.193,36 (7.193,36 )
Καθαρό κέρδος 03/02/04 - 31/12/05 --  --  112.140,33 112.140,33 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2005 300.000,00 7.193,36 104.946,97 412.140,33 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 300.000,00 7.193,36 104.946,97 412.140,33

Λοιπά αποθεματικά 6.9 --  2.984,34 (2.984,34 )
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/06 --  --  66.746,25 66.746,25 
Μέρισμα --  --  (60.000,00 ) (60.000,00 )
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006 300.000,00 10.177,70 108.708,88 418.886,58 

--  

--  

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6.20 (254.839,55 ) (12.785,48 )
Καταβληθέντες τόκοι 6.20 (8.295,51 ) (8.651,77 )
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (74.659,15 ) --  
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (337.794,21 ) (21.437,25 )

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων 6.2 (7.472,82 ) (81.677,20 )
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6.1 (17.032,17 ) (138.750,00 )
Τόκοι που εισπράχθηκαν 6.20 81,66 571,21
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (24.423,33 ) (219.855,99 )

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών 6.8 --  300.000,00 
Δάνεια αναληφθέντα 727.430,80 667.230,80
Αποπληρωμή δανεισμού (407.745,58 ) (665.330,90 )
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (9.771,06 ) (6.116,54 )
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 309.914,16 295.783,36

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (52.303,38 ) 54.490,12 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 6.7 54.490,12 --
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της χρήσης 6.7 2.186,74 54.490,12

Kατάσταση ταμειακών ροώ

 

 

 

  
 

ν
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρεία IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  είναι ανώνυμη εταιρία και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της INTRAKAT. Ιδρύθηκε το 
2004 στην Παιανία Αττικής 
 
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Παιανίας Αττικής (21η χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας-
Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02).  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 (συμπεριλαμβάνοντας 
τα συγκριτικά στοιχεία για την υπερδωδεκάμηνη χρήση από 3 Φεβρουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 
2005) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 23η Μαρτίου 2007. 
 
 
1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 
 
Η εταιρεία IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   δραστηριοποιείται στον τομέα  συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων παντός τύπου 
στην Ελλάδα. 
 
 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της IN.MAINT. την 31η Δεκεμβρίου 2006 που καλύπτουν την χρήση 
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2006 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους  και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς 
και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν  εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων 
(I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
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. Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
καταστάσεις που συντάσσει και δημοσιεύει η μητρική εταιρεία INTΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. 
 
 
 
3. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων 
Συγκεκριμένα, νέα ΔΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερμηνείες, έχουν εκδοθεί τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η 
εκτίμηση  της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
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3.1  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με ισχύ από το 2006 
 
3.1.1  Πρότυπα υποχρεωτικά που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία 
 

- ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Μπορεί να επιβάλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi 
employer plans) όπου δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της μεθόδου 
καθορισμένων παροχών. 
 
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρεία δεν προτίθεται να 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 θα επηρεάσει μόνο την παρουσίαση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση από τις 
περιόδους που ξεκίνησαν την 1η Ιανουαρίου 2006. 
 
3.1.2 Πρότυπα  και διερμηνείες υποχρεωτικά που δεν έχουν εφαρμογή ή επίπτωση στην 

Εταιρεία 
 

- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για τον υπολογισμό 
ενδοεταιρικών συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

 
Η συγκεκριμένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγματικής διαφοράς από μια υψηλής 
πιθανότητας προβλεπόμενη ενδοομιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο προς 
αντιστάθμιση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή είναι σε 
νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας, η οποία συμμετέχει στην συναλλαγή 
και β) ο κίνδυνος της συναλλαγματικής διαφοράς θα επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή, στην Εταιρεία. 
 

- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών εργαλείων που έχουν ταξινομηθεί 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης 
χρηματοοικονομικών εργαλείων σε αυτή την κατηγορία. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η συγκεκριμένη 
τροποποίηση δε θα έχει σημαντική επίπτωση στην κατάταξη των χρηματοοικονομικών εργαλείων, 
καθώς η Εταιρεία είναι σε θέση να εναρμονιστεί με τα τροποποιημένα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
των χρηματοοικονομικών εργαλείων στην τρέχουσα αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την τροποποίηση αυτή από 1 Ιανουαρίου 2006. 
 

- ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2006) 

 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες 
έχουν αποδειχθεί από την εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην 
εύλογη αξία και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ (α) του αναπόσβεστου 
υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που 
απαιτείται να ρυθμίσει την δέσμευση κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην  Εταιρεία. 
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- ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση), Επένδυση σε Επιχείρηση του εξωτερικού (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο λογιστικός χειρισμός στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου το οποίο αποτελεί μέρος επένδυσης σε αλλοδαπή επιχείρηση, δεν 
θα πρέπει να στηρίζεται στο νόμισμα του χρηματοοικονομικού στοιχείου. Επιπρόσθετα ο λογιστικός 
χειρισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από το νόμισμα της εταιρείας του Ομίλου που ενεργεί τη 
συναλλαγή με την αλλοδαπή επιχείρηση. Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 

- ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Αναζήτηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 
 
Το ΔΠΧΠ 6 παρέχει οδηγίες σχετικά με την λογιστική απεικόνιση των δαπανών που προκύπτουν 
κατά την αναζήτηση και την εκτίμηση ορυκτών πόρων. Περιορίζεται σε οδηγίες σχετικά με τη φύση 
των δαπανών που μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν καθώς και στις συνθήκες εκείνες που 
καταδεικνύουν την ύπαρξη τυχόν μειώσεων της αξίας τους. Το ΔΠΧΠ 6 δεν εφαρμόζεται από τη 
Εταιρεία. 
 

- Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός αν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση (Ισχύει από 1 Ιανουρίου 2006). 
 
Η Διερμηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισμός του εάν μία επιχειρηματική συμφωνία είναι ή 
περιλαμβάνει χρηματοδοτική μίσθωση ή όχι. Συγκεκριμένα απαιτεί να γίνεται εκτίμηση των 
ακόλουθων δεδομένων: α) εάν η εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριμένου 
παγίου(ων) και β) εάν η συμφωνία δίνει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης του παγίου και μόνο. Η 
Διοίκηση εκτιμά ότι η Διερμηνεία 4 δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των 
υφιστάμενων επιχειρηματικών συμφωνιών. 
 

- Διερμηνεία 5, Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

 
Η Διερμηνεία 5 δεν έχει εφαρμογή  στην Εταιρεία. 

 
- Διερμηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένες αγορές, άχρηστες 

ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές 
 

Η Διερμηνεία 6 δεν έχει εφαρμογή στην  Εταιρεία. 
 
 

3.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με μεταγενέστερη ημερομηνία 
εφαρμογής (που η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα) 

 
- ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, 

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007) 
 

Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης 
πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο προερχόμενη από χρηματοοικονομικά 
εργαλεία. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τον 
πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλει την ανάλυση 
ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις 
στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει 
εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η 
προσαρμογή στο ΔΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης 
καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία εκτίμησε την επίδραση του 
ΔΠΧΠ 7 και της προσαρμογής στο ΔΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
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απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και 
οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 
από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

 
- ΔΠΧΠ 8, Τομείς Δραστηριοτήτων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
 

Το Πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το 
οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. 
Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας εταιρείας που εξετάζονται τακτικά από 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει 
το ΔΠΧΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 
- Διερμηνεία 7, Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29- Αναφορές σε υπερπληθωριστικές 

οικονομίες (ισχύει από 1 Μαρτίου 2006) 
 

Η Διερμηνεία 7 δεν έχει εφαρμογή στην  Εταιρεία. 
 

- Διερμηνεία 8, Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (Ισχύει από 1 Μαϊου 2006) 
 

Η Διερμηνεία 8 δεν έχει εφαρμογή  στην Εταιρεία. 
 
- Διερμηνεία 9, Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων (ισχύει από 1 Ιουνίου 2006) 
 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
- Διερμηνεία 10, Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και απομείωση (ισχύει από 1 Νοεμβρίου 2006) 
 

Η Διερμηνεία 10 απαιτεί ότι κάθε ζημιά απομείωσης στην υπεραξία και σε ορισμένα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αναγνωρίζεται σε μια ενδιάμεση οικονομική 
κατάσταση δεν πρέπει να αναστρέφεται σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
Η Εταιρεία εφάρμοσε  την Διερμηνεία 10 από 1 Νοεμβρίου 2006 και δεν επηρεάζει τις οικονομικές 
καταστάσεις της. 
 

- Διερμηνεία 11 – ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007) 
 
Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 

- Διερμηνεία 12 – Συμφωνίες Παραχώρησης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008) 
 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της καταστάσεις. 
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4. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και τις  οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι οι ακόλουθες: 
 
 
4.1 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 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. 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Κατασκευών και τον τομέα παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου. Γεωγραφικά η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και στο 
εξωτερικό. Για τη χρήση του 2006 οι πωλήσεις της εταιρείας προέρχονται από το εσωτερικό. 
 
 
4.2 Ενοποίηση 
 
Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της  
εταιρείας κατά 60%. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  του Ομίλου  η Εταιρεία ενοποιείται 
πλήρως (ολική ενοποίηση).  
  
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει 
των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 
 
 
4.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεώς τους μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των  
παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται 
ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην εταιρεία 
και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 
 

- Κτίρια 33-34 έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10-15 έτη 
- Μεταφορικά μέσα 6-15 έτη 
- Λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων θα υπόκεινται σε επανεξέταση 
σε κάθε τέλος χρήσεως. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την 
ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους 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. Η Εταιρεία δεν κατασκεύασε 
στοιχεία ενεργητικού κατά τη χρήση 2006. 
 
 
4.4 Μισθώσεις 
 
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη 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 σύμφωνα με την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής όμοιων παγίων στοιχείων 
κυριότητας της Εταιρείας. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη 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. 
 
 
4.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 8 χρόνια. 
 
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται. 
 
 
4.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία 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 περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη 
αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη 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.  
 



 
 
 

 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση                                                                                        -  17 - 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  Δεκεμβρίου 2006 

 
4.7 Επενδύσεις 
 
Λογιστικές αρχές από την 1η Ιανουαρίου 2005 
 
Οι επενδύσεις  ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 
 
(i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την 
πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για 
εμπορία. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
(ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. 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. 

 
(iii) Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η 
προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση 
και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
(iv) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η 
Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία 
Ισολογισμού. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται ν΄ αγοράσει ή να πωλήσει 
το στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών 
συναλλαγής. 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 τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
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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 υποστούν απομείωση.  
Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  Ζημιές 
απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω 
αποτελεσμάτων. 
 
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις 
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα 
στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου που προκύπτουν. 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 
χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς.  Γα τα στοιχεία τα 
οποία δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με 
τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 
στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 
 
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 σε μετοχές που καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

 
 
4.8 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης. 
 
Διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 
 
 
4.9 Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και 
των ζημιών απομείωσης.  Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη 
ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 
όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων 
και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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4.10 Ταμειακά διαθέσιμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 
3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. 
 
 
4.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές 
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
 
4.12 Δανεισμός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια 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 τη διάρκεια του 
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
 
4.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε 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 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 προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
 
4.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
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 τη χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 
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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 τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 
 

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 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 και όπου υπάρχει αδυναμία στον προσδιορισμό του 
αριθμού εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
 
4.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
-Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων 
γίνεται ως εξής :   
 

- Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: Τα έσοδα από το κάθε κατασκευαστικό συμβόλαιο 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης ανάλογα με το ποσοστό του κόστους που 
πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το αναμενόμενο συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση του 
έργου όπως καθορίζεται από το ΔΛΠ 11. 

Επομένως το κόστος του έργου που έχει εκτελεσθεί αλλά δεν έχει τιμολογηθεί στον πελάτη, 
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης μαζί με το αναλογούν συμβατικό έσοδο. 

 
- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών 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. Το στάδιο ολοκλήρωσης υπολογίζεται με 
βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό των συνολικών 
υπολογιζόμενων κοστών για κάθε συμβόλαιο. Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την 
οποία πραγματοποιούνται. Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με 
αξιοπιστία, εισοδήματα αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν 
πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν. 
 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.  
 
 
 
 



 
 
 

 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση                                                                                        -  21 - 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  Δεκεμβρίου 2006 

 
4.16 Κατασκευαστικά συμβόλαια 
 
Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδα 
συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 
στα σχετικά συμβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω της 
μια χρήσης. 
 
Τα έξοδα που αφορούν στο συμβόλαιο αναγνωρίζονται όπως πραγματοποιούνται. 
 
Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να 
αποτιμηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο θα 
πρέπει: 
 
Το έσοδο να αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση που το αναληφθέν συμβατικό κόστος ενδέχεται να 
ανακτηθεί και 
 
Το συμβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. 
 
Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το 
συγκεκριμένο έργο να είναι μηδενικό. 
 
Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και 
έξοδο. 
 
Η 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 με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 
ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. 
 
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 υπολογισμό 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 λοιπές υποχρεώσεις». 
 
 
4.17 Διανομή μερισμάτων 
 
Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. 
 



 
 
 

 

 
5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 
 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Κατασκευών και τον τομέα παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου. 
 
Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την χρήση 2005 είναι τα παρακάτω: 
 

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 4.475.479,84 185.768,69 4.661.248,53
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων --  --  --  
Πωλήσεις 4.475.479,84 --  4.661.248,53

Λειτουργικά κέρδη 219.650,02 219.650,02
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 6.17) (8.080,56 )
Κέρδη προ φόρων 211.569,46 
Φόρος εισοδήματος (99.429,13 )
Καθαρά κέρδη/ζημιές περιόδου από συνεχιζομ. δραστηριότητες 112.140,33 
Κέρδη/ζημιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες --  
Καθαρά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) 112.140,33 

 

 

 

 
 
Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την χρήση 2006 είναι τα παρακάτω: 
 

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 3.750.905,66 --  3.750.905,6
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων --  --  -- 
Καθαρές πωλήσεις 3.750.905,66 --  3.750.905,6

Λειτουργικά κέρδη 92.279,85 --  92.279,8
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ.6.17) (8.213,85 )
Κέρδη προ φόρων 84.066,00 
Φόρος εισοδήματος (17.319,75 )
Καθαρά κέρδη/ζημιές περιόδου από συνεχιζομ. δραστηριότητες 66.746,25 
Κέρδη/ζημιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες --  
Καθαρά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) 66.746,25 

6 
 

6 

5 

 
 
Λοιπά στοιχεία των τομέων που περιλαμβάνονται στα Αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 
 
31/12/2005

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Λοιπά Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (Σημ. 6.2) 36.418,45 --  36.418,45
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σημ. 6.1) 80.937,50 --  80.937,50
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31/12/2006

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Λοιπά Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (Σημ. 6.2) 16.687,93 --  16.687,93
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σημ. 6.1) 48.117,31 --  48.117,31

 
 
Το ενεργητικό και παθητικό κατά τομέα στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και οι επενδύσεις σε ενσώματα και 
άϋλα πάγια είναι τα ακόλουθα: 
 

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Λοιπά Σύνολο

Eνεργητικό 934.357,28 --  934.357,28

Παθητικό 522.216,95 --  522.216,95

Επενδύσεις σε ενσώματα και άϋλα πάγια  (Σημειώσεις 6.1 και 6.2) 220.427,20 --  220.427,20

 
 
Το ενεργητικό και παθητικό κατά τομέα στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και οι επενδύσεις σε ενσώματα και 
άϋλα πάγια είναι τα ακόλουθα: 
 

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Λοιπά Σύνολο

Eνεργητικό 1.755.596,65 --  1.755.596,65

Παθητικό 1.336.710,07 --  1.336.710,07

Επενδύσεις σε ενσώματα και άϋλα πάγια  (Σημειώσεις 6.1 και 6.2) 24.504,99 --  24.504,99
 
 
 
Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς: 
 
Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής της είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές 
δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η Ελλάδα και Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε.. 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Εσωτερικού 3.750.905,66 4.661.248,53 1.755.596,65 934.357,28 24.504,99 220.427,20
Χώρες Ε.Ε. -- -- -- -- --
Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. -- -- -- -- --
Σύνολο 3.750.905,66 4.661.248,53 1.755.596,65 934.357,28 24.504,99 220.427,20

Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις

--
--

 
 
 
 
Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά είδος: 
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(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις προϊόντων -- 176.565,07
Έσοδα από υπηρεσίες 3.750.119,28 4.475.479,84
Συμβάσεις Κατασκευής έργων 786,38 9.203,62
Σύνολο 3.750.905,66 4.661.248,53
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6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 

6.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Λογισμικό Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 3 Φβερουαρίου 2004 -- -- --
Προσθήκες -- 138.750,00 138.750,00
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 -- 138.750,00 138.750,00

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 3 Φβερουαρίου 2004 -- -- --
Αποσβέσεις -- 80.937,50 80.937,50
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 -- 80.937,50 80.937,50

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 -- 57.812,50 57.812,50

Περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου  2006

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 -- 138.750,00 138.750,00
Προσθήκες 17.032,17 -- 17.032,17
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 17.032,17 138.750,00 155.782,17

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 -- 80.937,50 80.937,50
Αποσβέσεις 1.867,31 46.250,00 48.117,31
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 1.867,31 127.187,50 129.054,81

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 15.164,86 11.562,50 26.727,36

Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 16.500,00 -- 16.500,00
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.787,50 ) -- (1.787,50)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 14.712,50 -- 14.712,50
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6.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού έναντι δανεισμού. 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο

Υπόλοιπο 3 Φβερουαρίου 2004 --  --  --  --  
Προσθήκες 3.993,19 30.730,26 46.953,75 81.677,20

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 3.993,19 30.730,26 46.953,75 81.677,20

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 3 Φβερουαρίου 2004 --  --  --  --  
Αποσβέσεις 2.384,36 9.894,75 24.139,34 36.418,45

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 2.384,36 9.894,75 24.139,34 36.418,45 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 1.608,83 20.835,51 22.814,41 45.258,75

Περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2006

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 3.993,19 30.730,26 46.953,75 81.677,20
Προσθήκες 2.228,86 3.949,58 1.294,38 7.472,82

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 6.222,05 34.679,84 48.248,13 89.150,02

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 2.384,36 9.894,75 24.139,34 36.418,45 
Αποσβέσεις 1.074,06 6.577,48 9.036,39 16.687,93

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 3.458,42 16.472,23 33.175,73 53.106,38

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 2.763,63 18.207,61 15.072,40 36.043,64

Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης:

(Ποσά σε Ευρώ)

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο

Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης --  20.880,26 --  20.880,26 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις --  (11.127,23 ) --  (11.127,23 )
Καθαρή αναπόσβεστη αξία --  9.753,03 --  9.753,03 

 
 
 
 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση                                                                                        -  26 - 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  Δεκεμβρίου 2006 



 
 
 

 

 
6.3 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005

Πελάτες 205.579,90 729.492,61 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (5.083,05 ) --  

Τελικές απαιτήσεις πελατών 200.496,85 729.492,61 
Προκαταβολές 829,28 -- 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 1.368.374,32 
Λοιπές απαιτήσεις 95.177,06 
Σύνολο 1.664.877,51 758.307,39 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 3.260,00 3.830,00 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.661.617,51 754.477,39 

1.664.877,51 758.307,39 

 
--  

28.814,78 

 
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005
Πελάτες 200.496,85 729.492,61 
Προκαταβολές 829,28 --
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 1.368.374,32 --
Λοιπές απαιτήσεις 95.177, 28.814,

1.664.877,51 758.307,39 

  
  

06 78 
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6.4 Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόμιμα 
ασκητό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος σχετίζονται με την ίδια 
φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες (7.396,54) (1.083,35)
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών (11.143,69) (831,66)

(18.540,23) (1.915,01)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 2.903,82 5.619,38
Πληρωτέες εντός 12 μήνες 2.363,33 --  

5.267,15 5.619,38

(13.273,08) 3.704,37

 
 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005
Υπόλοιπο έναρξης: 3.704,37 --
Φόρος αποτελεσμάτων (σημ. 6.18) (16.977,45 ) 3.704,37 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (13.273,08 ) 3.704,37 

  

 
 
 
Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της 
χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική αρχή 
είναι η παρακάτω: 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)
Επιταχυνόμενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Σύνολο

03.02.2004 --  --  
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 5.619,38 5.619,
1.1.2006 5.619,38 5.619,
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (352,23 ) (352,23 )
31.12.2006 5.267,15 5.267,

38 
38 

15 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)

Λοιπά Σύνολο

03.02.2004 --  --  
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (1.915,01 ) (1.915,01 )
1.1.2006 (1.915,01 ) (1.915,01 )

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (16.625,22 ) (16.625,22 )
31.12.2006 (18.540,23 ) (18.540,23 )

 
 
 
6.5 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 12.488,32 6.900,12

Σύνολο 12.488,32 6.900,12

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα  και κατεστραμμένα αποθέματα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες --  --  

--  --  

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 12.488,32 6.900,12

 
 
 
6.6 Συμβάσεις Κατασκευής Έργων 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005
Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού: --    

Aπαιτήσεις από πελάτες έργων : --  11.588,40
Σύνολο: --  11.588,40

Συμβάσεις σε εξέλιξη την ημερομηνία Ισολογισμού: --  786,38

Σύνολο: --  786,38

Σωρευμένο κόστος έργων πλέον σωρευμένα 
καταχωρημένα κέρδη μείον σωρευμένες καταχωρημένες 
ζημίες 9.990,00 9.203,62

Μείον : Συνολικές τιμολογήσεις 9.990,00 9.990,00
Συμβάσεις κατασκευής έργων 0,00 (786,38)

--
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6.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 2.186,74 54.490,12
Σύνολο 2.186,74 54.490,12

 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών 
ροών περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

31/12/2006 31/12/2005
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.186,74 54.490,12
Σύνολο 2.186,74 54.490,12

 
 
 
6.8 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

31/12/2006 31/12/2005
Εκδοθέν: 
300.000 κοινές μετοχές x 1€ εκάστη 300.000,00 300.000,00
Καταβληθέν:
300.000 κοινές μετοχές x 1€ εκάστη 300.000,00 300.000,00

(Ποσά σε Ευρώ)
Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Σύνολο

3 Φεβρουαρίου 2004 --  --  --  
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου 300.000,00 300.000,00 600.000,00

31 Δεκεμβρίου 2005 300.000,00 300.000,00 300.000,00
31 Δεκεμβρίου 2006 300.000,00 300.000,00 300.000,00

 
 
 
6.9 Λοιπά αποθεματικά 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Τακτικό 
αποθεματικο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 3 Φεβρουαρίου 2004 --  --  
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 7.193,36 7.193,36

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 7.193,36 7.193,36
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2.984,34 2.984,34
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2006 10.177,70 10.177,70
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6.10 Δανεισμός 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 15.656,50 10.528,52

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 15.656,50 10.528,52

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 321.585,12 1.899,90
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 5.886,86 4.285,90

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 327.471,98 6.185,80

Σύνολο δανείων 343.128,48 16.714,32

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

(Ποσά σε Ευρώ) 6 μήνες ή 
λιγότερο 6-12 μήνες 1- 5 έτη Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2005

Σύνολο δανείων --  6.185,80 10.528,52 16.714,32
--  6.185,80 10.528,52 16.714,32

31 Δεκεμβρίου 2006

Σύνολο δανείων --  327.471,98 15.656,50 343.128,48
--  327.471,98 15.656,50 343.128,48

 
 
 
6.11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές 9.910,19 13.111,
Σύνολο 9.910,19 13.111,

Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές 4.551,04 143.174,
Σύνολο 4.551,04 143.174,

68 
68 

99 
99 
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 17.426,26 13.111,

17.426,26 13.111,
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (7.516,07 ) --  

(7.516,07 ) --  

Υποχρέωση στον ισολογισμό 9.910,19 13.111,

68 

68 

68 

 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.052,80 130.063,
Χρηματοοικονομικό κόστος 498,24 --
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο --  13.111,68 

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 4.551,04 143.174,

31 
  

99 

 
 
Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005
Κόστος Πωληθέντων 3.185,73 19.236,
Έξοδα διοίκησης 1.365,31 123.938,

4.551,04 143.174,

81 
18 
99 

 
 
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Yπόλοιπο έναρξης 13.111,68 --
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 4.551,04 13.111,
Πληρωθείσες εισφορές (7.752,53 ) --  
Υπόλοιπο τέλους 9.910,19 13.111,

  
68 

68 

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

31/12/2006 31/12/2005
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,3% 3,8%
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 4,3% 3,8%
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6.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως 
εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Προμηθευτές 486.038,98 199.535,98

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 104.117,96 24.920,41

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές 66.718,68 62.310,08

Φόροι (εκτός φόρο εισοδήματος) 174.062,25 82.184,54
Λοιπές υποχρεώσεις 118.436,32 44.290,03
Σύνολο 949.374,19 413.241,04

 
 
 
6.13 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- ελάχιστα μισθώματα
Μέχρι 1 έτος 6.887,72 4.792,01
Από 1 έως 5 έτη 16.931,36 11.334,61 

Σύνολο 23.819,08 16.126,62 
Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων (2.275,72 ) (1.312,20 )

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 21.543,36 14.814,42 

 

 
 
Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Tρέχων: Μέχρι 1 έτος 5.886,86 4.285,90
Aπό 1 έως 5 έτη 15.656,50 10.528,52 
Σύνολο 21.543,36 14.814,42 

 

 
 
 
6.14 Πωλήσεις 
 
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006
03/02/2004 - 
31/12/2005

Πωλήσεις αγαθών 200.740,42 176.565,07

Πωλήσεις υπηρεσιών 3.549.378,86 4.475.479,84

Έσοδα από συμβάσεις έργων 786,38 9.203,62

Σύνολο 3.750.905,66 4.661.248,53
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6.15 Έξοδα ανά κατηγορία 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 6.21 1.276.774,11 158.987,64 1.435.761,75 1.745.364,61 424.897,61 2.170.262,22
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα 186.786,80 --  186.786,80 160.751,43 --  160.751,43
  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 6.2 --  10.424,61 10.424,61 --  29.767,04 29.767,04
  -Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 6.2 --  6.263,32 6.263,32 --  6.651,41 6.651,41
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 7.408,00 438,06 7.846,06 6.982,07 1.884,18 8.866,25
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6.1 --  48.117,31 48.117,31 --  80.937,50 80.937,50
Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης
  -Οικόπεδα - Κτίρια 9.812,74 14.182,35 23.995,09 12.904,70 23.278,34 36.183,04
  -Μηχανήματα 1.115,12 1.672,68 2.787,80 1.499,29 2.704,53 4.203,82
Μεταφορικά μέσα 7.530,04 11.295,07 18.825,11 10.412,92 17.915,65 28.328,57
Διαφήμιση 1.621,79 8.553,87 10.175,66 1.937,15 5.318,74 7.255,89
Αμοιβές τρίτων 1.140.186,16 121.179,75 1.261.365,91 1.106.934,61 167.936,94 1.274.871,55
Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων --  5.083,05 5.083,05 --  --  --  
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) 590.047,72 52.527,42 642.575,14 549.145,64 85.816,25 634.961,89
Σύνολο 3.221.282,48 438.725,13 3.660.007,61 3.595.932,42 847.108,19 4.443.040,61

31/12/2006 31/12/2005

 
 
 
6.16 Άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα (καθαρά) 
 
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα έχουν ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Άλλα έσοδα 1.381,80 1.442,
Σύνολο 1.381,80 1.442,10

 10 

 
 
 
6.17 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
 
Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια (5.530,90 ) (5.429,94 )
- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (1.003,40 ) (995,28 )
- Λοιπά (1.761,21 ) (2.226,55 )

(8.295,51 ) (8.651,77 )

Έσοδα τόκων 81,66 571,21
Σύνολο (8.213,85 ) (8.080,56 )
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6.18 Φόρος Εισοδήματος 
 
O Φόρος εισοδήματος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005
Φόρος χρήσης 34.297,20 95.724,76 
Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 6.4) (16.977,45 ) 3.704,37 

Σύνολο 17.319,75 99.429,13 

 
 
 
6.19 Κέρδη ανά μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2006 31/12/2005
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 66.746,25 112.140,33

66.746,25 112.140,33

Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 0,22 0,37

 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας την διανομή μερίσματος € 20.000,00  επί των κερδών της χρήσης 1/1 - 31/12/2006. 
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6.20 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη Χρήσης 66.746,25 112.140,33
Προσαρμογές για:
Φόρο 6.18 17.319,75 99.429,13
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6.2 16.687,93 36.418,45
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6.1 48.117,31 80.937,50
Έσοδα τόκων 6.17 (81,66 ) (571,21 )
Έξοδα τόκων 6.17 8.295,51 8.651,77

157.085,09 337.005,97

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

 

 
 
 

 
 

Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων (5.588,20 ) (6.900,12 )
Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων (894.981,72 ) (769.895,79 )
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 491.846,77 413.892,78
Αύξηση/ (μείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης (3.201,49 ) 13.111,68 

(411.924,64 ) (349.791,45 )

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (254.839,55 ) (12.785,48 )

 

 
 
 
6.21 Παροχές σε Εργαζομένους 
 

Ο μέσος όρος των εργαζομένων 56 56

31/12/2006 31/12/2005
(ανά κατηγορία)
Διοικητικό (υπαλληλικό) 8 8
Εργατοτεχνικό προσωπικό 48 48
 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί και ημερομίσθια 1.102.999,75 1.633.433,57
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 328.210,96 393.653,66
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 4.551,04 143.174,99
Σύνολο 1.435.761,75 2.170.262,22
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6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές της εταιρείας με  συνδεδεμένα μέρη 31/12/2006 είναι οι εξής: 
 
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη : 51.895,09
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών σε συνδεδεμένα μέρη : 2.505.080,15
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη : 104.117,96
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη : 1.368.374,32
Συναλλαγές & αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου & διευθυντικών στελεχών : 13.000,00
Υποχρεώσεις σε μέλη του Δ.Σ. & διευθυντικά στελέχη : 24.000,00

 
 

6.23 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 
 
 

6.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
 

6.25 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών ή δικαστικών οργάνων, που να 
επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 
 
 

6.26 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 
Το θέμα έμφασης που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή αφορά τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005 – 2006. 
 
 

6.27 Ανακατανομή κονδυλίων 
Για την καλύτερη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, 
αναταξινομήθηκαν ορισμένα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
Συγκεκριμένα: 
 
Στοιχεία Ισολογισμού 

Μείωση των στοιχείων του παγίου ενεργητικού κατά € 1.083,35 και των λοιπών στοιχείων του 
ενεργητικού κατά € 831,66 με αντίστοιχη μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά € 
1.915,01 λόγω συμψηφισμού των φορολογικών αναβαλλόμενων απαιτήσεων με τις φορολογικές 
αναβαλλόμενες υποχρεώσεις. 
 
Στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Έσοδα τόκων € 571,21 που είχαν ταξινομηθεί στα άλλα έσοδα-έξοδα, αναταξινομήθηκαν στο 
χρηματοοικονομικό κόστος-καθαρό. 
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