
 
 

 

 

 

 

 

ALVITERRA HELLAS  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για την χρήση 2006 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006) 

 

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

Διοικητικό Συμβούλιο της «ALVITERRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ» την 26η Απριλίου 2007 και έχουν 

δημοσιευθεί. 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 εταιρίας, 

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. 

        

                                                

Για την ALVITERRA HELLAS ATE 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. και Δ/νων Σύμβουλος 
 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Στέγγος 
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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας, 

 
Σας παρουσιάζουμε τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 της εταιρείας μας  << 
ALVITERRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ                                                                >>, ήτοι τον 
Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων , την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων , την 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις μαζί με την παρούσα 
έκθεση που αφορά στην  διαχειριστική περίοδο από  1/1/2006 έως 31/12/2006.   
                                                                         
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους  και προϋποθέσεις  του 
άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Βασικά Γεγονότα   
Η εταιρεία ανέλαβε νέα συμβόλαια προμήθειας συστημάτων οπλισμένης γης, γεγονός που  είχε 
ευμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα. 
 
Οικονομικά Αποτελέσματα  
Τα έσοδα της   εταιρείας κατά την χρήση του 2006 ανήλθαν σε 625 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη, μετά 
από φόρους , ήταν 176,5 χιλ. ευρώ,  έναντι ζημιάς  13 χιλ.  ευρώ του 2005.      
 
Η εταιρεία έχει περαιώσει όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση του 2002 βάσει 
του Ν.259/2004. 
 
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  
Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες 
καταθέσεις . 
 
Προοπτικές  
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας για το 2007 είναι να βελτιώσει την οικονομική της θέση και τα 
αποτελέσματά της, προκειμένου να έχει εκ νέου μια δυναμική παρουσία στην αγορά των 
κατασκευαστικών έργων. 
 
 
 
 

                                                                       Άλιμος, 26 Απριλίου 2007 
                                                                        Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς τους Μετόχους της  

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Oικονομικές Καταστάσεις της «ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (η Εταιρεία), 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 τη διενέργεια λογιστικών 
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε 
τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, 
με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για 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 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 εφαρμόστηκαν 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 31η Δεκεμβρίου 2006, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας επισημαίνουμε ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί 
από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2003 έως την κλειόμενη χρήση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 5.3 με 
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο του φορολογικού ελέγχου. 
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

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

Αθήνα 30 Απριλίου 2007 
 
 
 

Γεώργιος Παρασκευόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. :127 
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Ισολογισμός 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 4.1 0 1.679
Σύνολο 0 1.679
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 4.2 334.378 35.681
Λοιπές Απαιτήσεις 4.3 13.064 14.368
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.4 25.892 64.267
Σύνολο 373.334 114.316
Σύνολο ενεργητικού 373.334 115.995
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 4.5 120.000 120.000
Αποθεματικά κεφάλαια 4.6 3.617 3.617
Αποτελέσματα εις νέο 86.144 (10.919)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 209.761 112.698
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 4.7 33.636 0
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 79.460 0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.8 50.477 3.297
Σύνολο 163.573 3.297
Σύνολο Υποχρεώσεων 163.573 3.297
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 373.334 115.995  

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

 
Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2006 31/12/2005

Κύκλος εργασιών 4.9 625.449 0
Κόστος πωλήσεων 4.10 (447.417) 0
Μικτό κέρδος 178.032 0
Έξοδα διοίκησης 4.10 (8.149) (13.024)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 4.11 0 (18)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4.11 7.910 0
Αποτέλεσματα εκμετάλευσης προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

177.793 (13.042)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.12 (350) (108)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 4.13 (920) 0
Κέρδη προ φόρων 176.523 (13.150)
Έξοδο φόρου (79.460) 0
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 97.063 (13.150)  
 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Ποσά σε € ' σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2004 120.000 3.617 2.231 125.848

Ζημιές Περιόδου 0 0 (13.150) (13.150)

Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/ (ζημιά) 
χρήσης

0 0 (13.150) (13.150)

Υπόλοιπο την 31/12/2005 120.000 3.617 (10.919) 112.698
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε € ' σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2005 120.000 3.617 (10.919) 112.698

Κέρδη περιόδου 0 0 97.063 97.063

Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/ (ζημιά) 
χρήσης

0 0 97.063 97.063

Υπόλοιπο την 31/12/2006 120.000 3.617 86.144 209.761
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2006 31/12/2005
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου (Προ φόρου) 176.523 -13.150
Προσαρμογές στα Κέρδη (ι) 2.485 6.389

179.008 (6.761)
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση εμπορικών απαιτήσεων (298.697) 0
(Αύξηση) / μείωση λοιπών απαιτήσεων 1.304 (10.870)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 80.360 (8.119)

(217.033) (18.989)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (38.025) (25.750)
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος 0 0

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (38.025) (25.750)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι πληρωθέντες (350) 0

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (350) 0

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

(38.375) (25.750)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 64.267 90.017

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 25.892 64.267
 

 

Οι προσαρμογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2006 31/12/2005
Προσαρμογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 4.1 1.678 6.389
(Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 4.13 457 0
Έξοδα τόκων 4.12 350 0
Σύνολο 2.485 6.389  
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

1. Πληροφορίες για την εταιρία 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία «ALVITERRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ»  ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1998 (ΦΕΚ 5728/14.07.1998). Η έδρα 

της εταιρείας είναι στο Δήμο Αλίμου, του νομού Αττικής, επί της οδού Σολωμού 24. 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από το καταστατικό της σε 50 έτη ενώ μπορεί να παραταθεί μετά από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

 Στέγγος Κων/νος   (Πρόεδρος Δ.Σ.& Δ/νων Σύμ. ) 

 Στέγγος  Γεώργιος         (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) 

 Λυρίγκος Κων/νος(Μέλος) 

 Γιαννακόπουλος Ιωάννης   (Μέλος) 

 Στέγγου Μαριάννα   (Μέλος) 

 Γαρμπής Χαράλαμπος    (Μέλος) 

                           

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

 

 

 Εποπτεύουσα αρχή 

Νομαρχία Αθηνών - Νότιος Τομέας 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 

40832/01ΝΤ/Β/96/123 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

094529835 

 

Νομικοί Σύμβουλοι 

Σταμούλης Γεώργιος 

 

Eλεγκτές 

Grant Thornton S.A. 

Γεώργιος Α. Παρασκευόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 
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1.2. Φύση δραστηριοτήτων 

H ALVITERRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ (η Εταιρεία) έχει ως αντικείμενο εργασιών την μελέτη, κατασκευή 

και  εμπορία συστημάτων Οπλισμένης Γης, καθώς και πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

2.1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ALVITERRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ που καλύπτουν περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2006 (χρήση 2006) και τα συγκριτικά τους στοιχεία για την 

χρήση 2005, εγκρίθηκαν για δημοσιοποίηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26 Απριλίου 

2007, και τελούν υπό την έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται, με απόφασή του, να διορθώσει τις Οικονομικές 

Καταστάσεις, μετά την δημοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

2.2. Πληροφορίες για την μητρική εταιρεία 

Κύριοι μέτοχοι της ALVITERRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ είναι η ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ  η οποία συμμετέχει κατά την 

31/12/2006 με ποσοστό 50 % στο μετοχικό κεφάλαιο της και έχει έδρα στην Ελλάδα και η  ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ η οποία συμμετέχει κατά την 31/12/2006 με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της 

και έχει έδρα στην Ελλάδα.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει κατά την 

31/12/2006 με ποσοστό 100% στην ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ και έχει έδρα στην Ελλάδα. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και με συνολικό 

ποσοστό 74,11% (50% άμεση συμμετοχή και 25% έμμεση συμμετοχή μέσω της ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ). 

2.3. Συμμόρφωση με τα IFRS 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ALVITERRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ για την χρήση 2006, έχουν συνταχθεί 

με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μία σειρά από 

καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρημένα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(IAS) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του 

Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η 

εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005. Ημερομηνία μετάβασης 

για την  εταιρεία ήταν η 1η Ιανουαρίου 2004. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς 

με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005 και 

έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  

2.3.1. Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα με έναρξη ισχύος 2006 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές σε εργαζομένους 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου του 2006. Η τροποποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα μίας εναλλακτικής προσέγγισης για 

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Είναι πιθανόν να επιβάλλει επιπλέον απαιτήσεις 

αναγνώρισης για τα προγράμματα πολλών εργοδοτών (multi-employer plans), για τις οποίες δεν 

υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής μεθόδου καθορισμένων παροχών. 

Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Καθώς η εταιρεία δεν έχει πρόθεση να μεταβάλλει 

την λογιστική αρχή που εφαρμόζεται για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών και δεν 

συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα πολλών εργοδοτών, η εφαρμογή αυτής της τροποποίησης δεν 

αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές της καταστάσεις. 

ΕΔΔΠΧΠ. 10 Ενδιάμεσες οικονομικές αναφορές και απομείωση 

Η παρούσα διερμηνεία μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση που 

αναγνωριστεί μία ζημιά απομείωσης σε ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με την υπεραξία ή επενδύσεις σε 

συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς πώληση ή μη εισηγμένους συμμετοχικούς τίτλους που 

τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η απομείωση δεν μπορεί να αντιλογιστεί σε επόμενες ενδιάμεσες ή 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Διερμηνεία 10 εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Νοεμβρίου 2006. Η εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της 

διερμηνείας, καθώς δεν έχει προχωρήσει σε αντιστροφές ζημιών απομείωσης. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή της εύλογης αξίας, 

Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων σαν χρηματοοικονομικά 

μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Η εταιρεία δεν 

αναμένεται να επηρεαστεί από την υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης. 
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ΕΔΔΠΧΠ 4, Προσδιορίζοντας κατά πόσο μία σύμβαση περιλαμβάνει μία μίσθωση, 

Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μία μίσθωση περιλαμβάνεται σε μία 

συμφωνία που δεν έχει τον νομικό τύπο της μίσθωσης. Κάθε συμφωνία που δίνει το δικαίωμα 

χρησιμοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού με αντάλλαγμα πληρωμές, θα θεωρείται μίσθωση. Η 

εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιαδήποτε από τις 

ισχύουσες συμβάσεις της  εταιρείας. 

2.3.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και ερμηνείες με έναρξη ισχύος 2006, οι οποίες δεν 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερμηνείες είναι υποχρεωτικές για τις χρήσεις που αρχίζουν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, αλλά δεν είναι σχετικές με τις δραστηριότητες της εταιρείας: 

Ø ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση), Καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, 

Ø ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμιακών Ροών για προβλεπόμενες ενδοομιλικές 

συναλλαγές, 

Ø ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ4 (Τροποποίηση), Ασφαλιστήρια συμβόλαια, 

Ø ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, 

Ø ΔΠΧΠ 6, Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, 

Ø ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, 

Ø ΕΔΔΠΧΠ 5, Δικαιώματα συμμετοχών σε προγράμματα αποδέσμευσης, αποκατάστασης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης, 

Ø ΕΔΔΠΧΠ 6, Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά - Απόβλητα 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

Ø ΕΔΔΠΧΠ 7, Εφαρμόζοντας την αναδιατύπωση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 

29 «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες», 

Ø ΕΔΔΠΧΠ 8, Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2, 

Ø ΕΔΔΠΧΠ 9, Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων. 

Τα ανωτέρω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η δομή και οι σχετικές συναλλαγές θα παραμείνουν 

ως έχουν. 
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2.3.3. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα. 

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

σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για τις 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.  

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

εξής: 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7, προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων», προκειμένου μία επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιμες πληροφορίες προς 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες 

διαχείρισης των κεφαλαίων της.  

Η εταιρεία  θα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1, από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Το ΔΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, 

εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συμφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεμένα μέρη και 

κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή μίας εικόνας για την χρήση των 

χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. 

Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των χρηματοοικονομικών 

μέσων από την εταιρεία και από την έκθεσή τους σε κινδύνους. Tο ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 και 

τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, αλλά η παρουσίαση που απαιτείται από το ΔΛΠ 32 

παραμένει χωρίς καμία αλλαγή.  

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

ΔΠΧΠ 8 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

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

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

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

Εάν οι επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως επίσης 

και τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

απαιτούνται μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Το ΔΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
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ΕΔΔΠΧΠ 11, ΔΠΧΠ 2 - Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου Ομίλου 

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

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

καταστάσεις του ομίλου. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται 

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

τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο 

που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

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

Μαρτίου 2007. 

ΕΔΔΠΧΠ 12, Συμφωνίες για παραχώρηση δικαιώματος παροχής υπηρεσιών 

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

Ιανουαρίου 2008. Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες  

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

υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και  

(ii) (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή 

της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση).  

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

2.4. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

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

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

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

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά 

εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς.  

Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 

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

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

γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. 
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2.4.1. Κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

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

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

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

οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για 

την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 

υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό 

εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες 

εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, 

συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες 

συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο 

μέλλον.  

Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον 

καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για 

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

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα 

φορολογικού ελέγχου, καθώς θεωρεί ότι το αποτέλεσμα σχετικών ελέγχων δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα. 
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

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

οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες  

3.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα λοιπά ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 

επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

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

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

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

να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα των 

χρήσεων που πραγματοποιούνται. 

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

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους  

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

κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

3.2. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

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

σε έλεγχο απομείωσης τουλάχιστον ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική 

αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  

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

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 

εξετάζεται εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. 
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3.3. Χρηματοοικονομικά μέσα 

3.3.1.  Αρχική αναγνώριση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται 

στον Ισολογισμό της εταιρίας, από τη στιγμή που η εταιρία καθίσταται ένα μέρος εκ των 

συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από  

Ø καταθέσεις όψεως και προθεσμίας,  

Ø εμπορικές απαιτήσεις  

Ø υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες και 

Ø συμμετοχικούς τίτλους της εταιρείας 

3.3.2. Ταξινόμηση και αποτίμηση  

Ταμειακά ισοδύναμα 

Τα ταμειακά ισοδύναμα της εταιρείας αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις όψεως οι 

οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

Εμπορικές απαιτήσεις 

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

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, 

μείον κάθε πρόβλεψη για πιθανή μείωση της αξίας τους.  

Κάθε σχετική ζημιά απομείωσης, όταν δηλαδή υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 

θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτει. 

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Συμμετοχικοί τίτλοι 

Οι συμμετοχικοί τίτλοι της εταιρείας αποτελούνται από κοινές μετοχές. 

Τα άμεσα έξοδα που πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
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3.4. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

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

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

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

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. 

3.5. Προβλέψεις 

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

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

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

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης.  

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται 

εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

3.6. Αναγνώριση εσόδων 

3.6.1. Έσοδα  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη 

αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.    

3.7. Αναγνώριση εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.  
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4. Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

4.1. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '
Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2005 62.268,53 1.294,20 63.562,73
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -54.201,08 -1.294,17 -55.495,25

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2005 8.067,45 0,03 8.067,48

Αποσβέσεις Χρήσης -6.388,94 0,00 -6.388,94
Κόστος κτήσης την 31/12/2005 62.268,53 1.294,20 63.562,73
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -60.590,02 -1.294,17 -61.884,19

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2005 1.678,51 0,03 1.678,54

Αποσβέσεις Περιόδου -1.678,49 -0,02 -1.678,51
Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων 0,00 0,00 0,00
Κόστος κτήσης την 31/12/2006 62.268,53 1.294,20 63.562,73
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -62.268,51 -1.294,19 -63.562,70

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2006 0,02 0,01 0,03
 

4.2. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες καθώς και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων για την εταιρεία   

παρατίθεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός) 246.395 450 

Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός) I/C 87.983 35.231 

Σύνολο 334.378 35.681  

4.3. Λοιπές απαιτήσεις  

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Παρακρατημένοι φόροι 64 64 

Λοιποί χρεώστες I/C 13.000 13.000 

Απαιτήσεις ΦΠΑ 0 1.304 

Σύνολο 13.064 14.368  



ALVITERRA HELLAS AE 
 

 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2006 
(1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006) 

19 
 

 

4.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες 

σε πρώτη ζήτηση. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων  της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Διαθέσιμα στο ταμείο 12.220 15.983 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 13.672 48.284 

Σύνολο 25.892 64.267  

4.5. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31.12.2006 αποτελείτο από  40.000 κοινές πλήρως 

εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3  €  η κάθε μία.  

4.6. Λοιπά Αποθεματικά 

Ποσά σε € '
Τακτικό 

αποθεματικο
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1/1/2005 3.617 3.617 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης 2005

0 0 

Υπόλοιπο την 31/12/2005 3.617 3.617 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης 2006

0 0 

Υπόλοιπο την 31/12/2006 3.617 3.617  

4.7. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

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

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Προμηθευτές 21.624 0 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 4.396 0 

Επιταγές πληρωτέες 7.616 0 

Σύνολο 33.636 0  

4.8. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 3.297 

Φόροι & τέλη 50.477 0 

Σύνολο 50.477 3.297  
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4.9. Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών  της Εταιρείας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Κύκλος εργασιών 625.449 0 

Σύνολο 625.449 0  

4.10. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων της εταιρείας ανά κατηγορία είναι η εξής: 

Ποσά σε € '
Κόστος 

πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 397.718 0 397.718 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 0 0 0 

Αμοιβές& έξοδα  τρίτων 47.693 2.340 50.033 

Παροχές τρίτων 0 274 274 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 0 1.061 1.061 

Φόροι - Τέλη 0 273 273 

Διάφορα έξοδα 328 4.201 4.529 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 1.679 0 1.679 

Σύνολο 447.417 8.149 57.848 

31/12/2006

 

Ποσά σε € ' Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές τρίτων 1.221 1.221 

Φόροι - Τέλη 170 170 

Διάφορα έξοδα 5.244 5.244 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 6.389 6.389 

Σύνολο 13.024 13.024 

31/12/2005

 

4.11. Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Λοιπά 0 (18)

Σύνολο 0 (18)  
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4.12. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 7.910 0 

Σύνολο 7.910 0  

4.13. Χρηματοοικονομικά έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Χρημ/κό κόστος από προεξόφληση αναληφθέντων δανείων (350) (108)

Σύνολο (350) (108)  

4.14. Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Συναλλαγματικές διαφορές (457) 0 
Διάφορα έξοδα και προμήθειες τραπεζών (463) 0 

Σύνολο (920) 0  

4.15. Φόρος εισοδήματος 

Η δαπάνη για το φόρο εισοδήματος των χρήσεων που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 

αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Τρέχων Φόρος

   Τρέχων φόρος 79.460 0  
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 Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό φορολογικό 

συντελεστή της εταιρείας και του φορολογικού εξόδου που πραγματικά αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, έχει ως εξής: 

 

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 176.523 (13.150)
Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής 25,00% 32,00%
Φόρος εισοδήματος βάσει εφαρμοστέου φορολογικού 
συντελεστή (1)

44.131 0 

Ποσά φόρου που αναλογούν σε
 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες/εισοδήματα (35.329) 0 
Σύνολο (2) (35.329) 0 

Σύνολο (1-2) 79.460 0  
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5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

5.1. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

Οι συναλλαγές με την μητρική και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο 1/1-31/12/2006 και την 

αντίστοιχη συγκριτική 1/1-31/12/2005 αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '
Πωλήσεις αγαθών 31/12/2006 31/12/2005

Μοχλός Α.Ε. 169.120 0 

Σύνολο 169.120 0 

Παροχή υπηρεσιών 31/12/2006 31/12/2005

Μοχλός Α.Ε. 1.260 0 

Σύνολο 1.260 0 

Λειτυργικές μισθώσεις 31/12/2006 31/12/2005

Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. 636 636 

Μοχλός Α.Ε. 424 424 

Σύνολο 1.060 1.060  

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν πωλήσεις υλικών, παροχή υπηρεσιών και παροχή 

λειτουργικών μισθώσεων. 

5.2. Απαιτήσεις/ Υποχρεώσεις συνδεδεμένων μερών 

Η ανάλυση των απαιτήσεων / υποχρεώσεων με τη μητρική εταιρεία και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

κατά την 31/12/2006 καθώς και για την 31/12/2005 έχει ως εξής: 

Ποσά σε € '
Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2006 31/12/2005

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 100.983 48.231 

Σύνολο 100.983 48.231 

Υποχρεώσεις 31/12/2006 31/12/2005

Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. 2.638 1.978 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.758 1.319 

Σύνολο 4.396 3.297  
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5.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως 2006 και δεν διενεργεί σχετική 

πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 

5.4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό για τις χρήσεις 2006 & 2005 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

αορίστου χρόνου. 

5.5. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

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

γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (ΔΛΠ). 

 

ΑΛΙΜΟΣ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 
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