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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.» την 26/04/2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.techol.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. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε. 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ A.E.» (η«Εταιρεία»),  οι οποίες 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 έλεγχό μας. Διενεργήσαμε 
τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, 
με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και 
περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για 
την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τον 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 εταιρικές 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 για τις χρήσεις 2003-2006 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση υπ’αρ. 6.6 , 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 27 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 



 

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

4 
 

 

 

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας, 
 
Σας παρουσιάζουμε τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 της εταιρείας μας ‘’ 
ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ  Α.Ε.’’, 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 τις προϋποθέσεις  
του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Βασικά Γεγονότα  

 Στην χρήση του 2006 η εταιρεία εξασφάλισε την επιχορήγηση ύψους 1.122χιλ. ευρώ, που  αφορά 
στα έργα διασύνδεσης του Αιολικού  Πάρκου στα Κατάρτια – Τούρλες  του Νομού Λακωνίας 
δυναμικότητας 17 MW, έργο, του οποίου, η εκκίνηση της κατασκευής αναμένεται να  ξεκινήσει μέσα 
στο β΄ τετράμηνο του 2007 και με χρονικό ορίζοντα θέσης σε εμπορική λειτουργία, εντός του β΄   
τετραμήνου του 2008. 
  
Οικονομικά Αποτελέσματα 

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά την χρήση 2006 ανήλθαν σε 433 χιλ. ευρώ,  έναντι  466 χιλ. ευρώ  
κατά την χρήση του 2005. 

Οι ζημίες  της χρήσης 2006 μετά από φόρους , ανήλθαν σε  322 χιλ. ευρώ   έναντι ζημιών 385 χιλ.  
ευρώ της χρήσης του 2005.  Λόγω  της ζημίας της χρήσης , η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να 
μην προβεί σε διανομή μερίσματος.            

Η εταιρεία έχει περαιώσει όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι την χρήση του 2002 βάσει του 
Ν.259/2004. 
 
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες 
καταθέσεις . 
 
Προοπτικές  

 Η εταιρεία θα  προχωρήσει  στην επανυποβολή επενδυτικών προτάσεων για τις υπόλοιπες άδειες 
εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων, που έχει, ήδη, λάβει από το 2005, προκειμένου να  εξασφαλίσει και 
την ανάλογη επιχορήγηση από το Ε.Π.Α.Ν. , ώστε να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίησή τους. 

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα αντικατάστασης του εξοπλισμού, του εν λειτουργία 
Αιολικού Πάρκου ισχύος 5MW στην θέση Καστρί, Καρύστου Ευβοίας, με νέας γενιάς ανεμογεννήτριες 
με παράλληλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του 
έργου, και, ταυτόχρονα, εξετάζει την είσοδό της στην αγορά φωτοβολτοικών συστημάτων μεγάλης 
κλίμακας.  

                                                                                                                                       

                                                    Άλιμος, 26/04/2007 

                                                Το Διοικητικό Συμβούλιo 
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Ισολογισμός 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 4.1 4.487.812 4.718.021
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 4.2 80 2.188
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 4.3 37.963 37.027
Σύνολο 4.525.855 4.757.236
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 4.5 0 34.560
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 4.6 28.976 57.856
Λοιπές Απαιτήσεις 4.7 269.932 229.399
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.8 55.156 66.085
Σύνολο 354.064 387.900
Σύνολο ενεργητικού 4.879.919 5.145.136
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 4.9 5.292.000 5.292.000
Αποθεματικά κεφάλαια 4.10 6.552 6.552
Αποτελέσματα εις νέο (2.302.021) (1.979.573)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.996.531 3.318.979
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.4 39.970 16.396
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

4.11 5.094 3.785

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 4.12 971.597 1.050.911
Σύνολο 1.016.661 1.071.092
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 4.13 855.497 739.514
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.14 11.230 15.551
Σύνολο 866.727 755.065
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.883.388 1.826.157
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.879.919 5.145.136  

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2006 31/12/2005
Κύκλος εργασιών 4.15 433.424 465.741
Κόστος πωλήσεων 4.16 (700.564) (656.862)
Μικτό κέρδος (267.140) (191.121)
Έξοδα διοίκησης 4.16 (110.813) (81.364)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 4.17 (1.689) (221.098)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4.17 82.619 144.425
Αποτέλεσματα εκμετάλευσης προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(297.024) (349.158)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.18 (123) (1.471)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 4.18 3 2.072
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 4.19 (1.732) 0
Κέρδη προ φόρων (298.874) (348.557)
Έξοδο φόρου 4.20 (23.574) (36.689)
Ζημιές χρήσης μετά από φόρους (322.448) (385.246)  

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 5.292.000 6.552 (1.594.327) 3.704.225

Ζημιές Περιόδου 0 0 (385.246) (385.246)

Υπόλοιπο την 31/12/2005 5.292.000 6.552 (1.979.573) 3.318.979
 

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 5.292.000 6.552 (1.979.573) 3.318.979

Ζημιές Περιόδου 0 0 (322.448) (322.448)

Υπόλοιπο την 31/12/2006 5.292.000 6.552 (2.302.021) 2.996.531
 

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) -298.874 -348.557
Προσαρμογές στα Κέρδη (ι) 261.904 207.762

(36.970) (140.795)
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 34.560 (3.755)
(Αύξηση) / μείωση εμπορικών απαιτήσεων 28.882 133.196
(Αύξηση) / μείωση λοιπών απαιτήσεων (41.471) 0
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 111.662 (156.960)

133.633 (27.519)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 96.663 (168.314)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχθηκαν 3 0
Αγορές ενσώματων παγίων (107.595) (9.677)

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (107.592) (9.677)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

(10.929) (177.991)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 66.085 244.076

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 55.156 66.085
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Σημείωση (i) 

Οι προσαρμογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2006 31/12/2005
Προσαρμογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 5.1 337.804 348.164
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 5.2 1.194 4.023
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις 5.11 (79.314) (144.425)
Προβλέψεις-Απομειώσεις 5.12 2.100 0
Έσοδα τόκων 5.18 (3) 0
Έξοδα τόκων 5.18 123 0
Σύνολο 261.904 207.762  
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

1. Πληροφορίες για  την εταιρία 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (ή η Εταιρεία) έχει έδρα  στον Δήμο Αλίμου Αττικής 

και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωμού 22. 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Ανδρέας Στέγγος ( Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) 

Γεώργιος Στέγγος (Διευθύνων Σύμβουλος) 

Χρήστος Ζήκος ( Μέλος) 

Κωνσταντίνος Ριζόπουλος ( Μέλος) 

Νικόλαος Σταθάκης ( Μέλος) 

Μάριος Δανέζης  ( Μέλος) 

Ιωάννης Πασγιανός (Μέλος) 

Σημείωση: Στις 09/01/2007 παραιτήθηκε το Μέλος του 
Δ.Σ. Κ. Πασγιανός Ιωάννης και αντικαταστάθηκε από τον 
Κ. Τσακαλώτο Ιωάννη.  

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

NOVA BANK 

ALPHA BANK 

EUROBANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Εποπτεύουσα αρχή 

Νομαρχία Αθηνών – Νότιος Τομέας 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

094459539 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 

39735/01NT/Β/98/161 

Νομικοί Σύμβουλοι 

Σταμούλης Γεώργιος 

 

Eλεγκτές 

Grant Thornton S.A. 
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1.2. Αντικείμενο εργασιών 

Η Εταιρεία ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: 

• Στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής  ή άλλης μορφής ενέργειας, από την εκμετάλλευση 

ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

• Στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και ήπιες 

μορφές ενέργειας, ιδιαίτερα η εγκατάσταση και λειτουργία πάρκων αιολικής ενέργειας 

• Στην μελέτη και κατασκευή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως τεχνικών έργων, 

ιδιαίτερα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδιο λογαριασμό 

ή λογαριασμό τρίτων 

• Στην αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων που 

επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς  με τους ανωτέρω σκοπούς 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

2.1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της  ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε. (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») για 

την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις 26 Απριλίου 2007 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων. 

2.2. Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ακέραιες μονάδες του €, που είναι το λειτουργικό 

νόμισμα της εταιρείας. 

2.3. Πληροφορίες για την μητρική εταιρεία 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, της μητρικής της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

Α.Ε., η οποία συμμετέχει κατά την 31/12/2006 με ποσοστό 75% στο μετοχικό κεφάλαιό της και έχει 

έδρα στην Ελλάδα. 
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2.4. Συμμόρφωση με τα IFRS 

Οι οικονομικές καταστάσεις της   ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ  Α.Ε. που καλύπτουν περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2006 (χρήση 2006), έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, 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 ερμηνειών 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 ως την 31η Δεκεμβρίου 2006. 

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.  

2.4.1. 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. 
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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. 

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. 

2.4.2. 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, 
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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. 

2.4.3. 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 
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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. 

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  

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

δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των 

παραχωρήσεων») και  

Ø 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. 
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2.5. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

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

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

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

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα 

ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς.  

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

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

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

μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

2.5.1. 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. Στη σημείωση 3 «Βασικές λογιστικές αρχές», 

αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία. 

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 που 

έχει ως εξής: 

Κτίρια (εγκαταστάσεις κτιρίων)  5 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός από 7 έως 18 έτη 

Αυτοκίνητα από 7 έως 9 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός από 4 έως 7 έτη 

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

κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

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

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

3.2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται από την επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστος κτήσης 

τους. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από έξοδα ανάπτυξης, που δημιουργούνται εσωτερικά δεν 

κεφαλαιοποιούνται και οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα στη χρονιά που 

προκύπτουν. 
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Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα. Οι άδειες λογισμικού 

καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης 

κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.  

Οι αποσβέσεις των άυλων στοιχείων περιλαμβάνονται στο «Κόστος πωλήσεων» και στα «Έξοδα 

διοίκησης» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης . 

3.3. Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

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. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω 

χρήσης.  

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 

οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου 

ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την 

διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η 

αντίστοιχη ζημιά απομείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.4. Χρηματοοικονομικά μέσα 

3.4.1.  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  

• ταμειακά ισοδύναμα,  
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• εμπορικές απαιτήσεις  

• υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες και 

• συμμετοχικούς τίτλους της εταιρείας 

3.4.2. 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.  

3.5. 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. 
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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. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 

προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 

παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν 

επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 

νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

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. 

3.6. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

3.6.1. Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 

καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 

οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
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3.6.2. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις και άλλες εισφορές (εφ΄ άπαξ 

αποζημίωση) που παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της 

υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν μόνο προγράμματα καθορισμένων εισφορών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά. 

3.6.2.1. Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. 

Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ 

τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή  υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που 

διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο 

εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από 

τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται 

ως μία υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 

3.6.2.2. Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 

αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20  και 

τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της 

προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit 

method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο 

και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις 

προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της σωρευμένης 

υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο εργασιακό χρόνο των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με 
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εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα 

χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 

αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

3.7. Επιχορηγήσεις 

Η  εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:  

Ø υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να 

συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και  

Ø πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.  

Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα 

έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και 

επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων. 

3.8. 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. 

3.9. Αναγνώριση εσόδων 

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.    
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3.9.1. Έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 

Τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας λογίζονται μηνιαία με βάση τις ενδείξεις ειδικών 

μετρητών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα αιολικά πάρκα. 

3.10. Μισθώσεις 

3.10.1.  Λειτουργικές Μισθώσεις  

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στον 

εκμισθωτή, ταξινομούνται ωε 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. 
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4. Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

4.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

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

Ποσά σε € '  Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2005 50.839 6.225.483 28.248 26.973 406.018 6.737.561 
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (38.086) (1.609.832) (14.544) (17.550) 0 (1.680.011)

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2005 12.753 4.615.651 13.704 9.423 406.018 5.057.550 

Προσθήκες 2.310 109.940 0 2.319 146.171 260.740 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 0 (252.018) (252.018)
Αποσβέσεις Χρήσης (10.021) (329.688) (3.808) (4.733) 0 (348.250)
Κόστος κτήσης την 31/12/2005 53.149 6.335.423 28.248 29.292 300.171 6.746.283 
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (48.107) (1.939.520) (18.352) (22.283) 0 (2.028.262)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2005 5.042 4.395.903 9.896 7.009 300.171 4.718.021 

Προσθήκες 0 732 0 142 106.721 107.595 
Αποσβέσεις Περιόδου (1.312) (329.456) (3.807) (3.229) 0 (337.804)
Κόστος κτήσης την 31/12/2006 53.149 6.336.155 28.248 29.434 406.892 6.853.878 
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (49.419) (2.268.976) (22.159) (25.512) 0 (2.366.066)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2006 3.730 4.067.179 6.089 3.922 406.892 4.487.812  

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

της εταιρείας στοιχείων έναντι δανεισμού. 

Δεν υπάρχουν συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων παγίων. 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αφορούν αιολικά πάρκα στο στάδιο της κατασκευής και τα σχετικά 

έξοδα που έχουν αναγνωριστεί τις δύο παρουσιαζόμενες χρήσεις, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. €
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΑ-
ΤΟΥΡΛΕΣ

ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 
ΜΕΓΑΣ 
ΛΑΚΟΣ

ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΦΑΓΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΚΑΣΤΡΙ

ΛΟΙΠΑ ΑΙΟΛΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 
2005

14.107 35.728 11.551 22.565 3.302 318.765 406.018

Αγορές υλικών 0 0 0 0 0
Αμοιβές μελετών-μηχανικών 19.571 37.138 19.571 25.976 0 148 102.404
Διάφορα έξοδα 786 879 685 149 0 0 2.499
Μεταφορά σε αποτέλεσμα 0 -6.084 -18.824 0 -185.842 -210.750
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2005

34.464 67.661 31.807 29.866 3.302 133.071 300.171

Αγορές υλικών 0 0 0 0 0 0 0
Αμοιβές μελετών-μηχανικών 16.000 40.352 56 24.260 24.910 12 105.590
Διάφορα έξοδα 557 574 0 0 0 0 1.131
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2006

51.021 108.587 31.863 54.126 28.212 133.083 406.892  
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4.2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αφορούν λογισμικά. Η ανάλυση των άυλων στοιχείων 

του ενεργητικού  έχει ως εξής: 

Ποσά σε € '
Λογισμικά 

Προγράμματα
Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2005 19.724 19.724 
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (14.463) (14.463)
Λογιστική αξία την 1/1/2005 5.261 5.261 

Αγορές 950 950 
Αποσβέσεις Χρήσης (4.023) (4.023)
Κόστος Κτήσης την 31/12/2005 20.674 20.674 
 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (18.486) (18.486)
Λογιστική αξία την 31/12/2005 2.188 2.188 

Διαγραφές (914) 0 
Αποσβέσεις Χρήσης (1.194) (1.194)
Κόστος Κτήσης την 31/12/2006 19.760 19.760 
 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (19.680) (19.680)
Λογιστική αξία την 31/12/2006 80 80  

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

στοιχείων έναντι δανεισμού. 

Δεν υπάρχουν συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση άυλων παγίων. 

4.3. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων  της Εταιρείας παρουσιάζεται παρακάτω: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Δοσμένες Εγγυήσεις 37.963 37.027 

Σύνολο 37.963 37.027  
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4.4. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο 

νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή. Tα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε € '

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 0 (41.439) 0 (48.838)
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 1.469 0 32.442 0 
Σύνολο 1.469 (41.439) 32.442 (48.838)

Συμψηφισμός (1.469) (1.469) (32.442) (32.442)

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/ (υποχρέωση)

0 (39.970) 0 (16.396)

31/12/2006 31/12/2005

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η  Εταιρεία για το έτος 2006 είναι ίσος με 

29%. Σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο ο συντελεστής με τον οποίο φορολογείται το 

εισόδημα των Ανωνύμων Εταιρειών, μειώνεται από την χρήση 2007 και διαμορφώνεται σε 25%. 

4.5. Αποθέματα 

Η ανάλυση των αποθεμάτων της Εταιρείας παρατίθεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Παραγωγή σε εξέλιξη 0 34.560 

Σύνολο 0 34.560  

 

4.6. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων για την Εταιρεία 

παρατίθεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός) 26.619 55.499 

Επιταγές Εισπρακτέες 2.357 2.357 

Σύνολο 28.976 57.856  
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4.7. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Παρακρατημένοι φόροι 1.486 1.485 

Λοιποί χρεώστες 0 6 

Λογαριασμοί προς απόδοση & προκαταβολές 74.917 46.802 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 22.702 23.753 

Απαιτήσεις από φόρους τέλη 170.827 157.353 

Σύνολο 269.932 229.399  

4.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

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

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Διαθέσιμα στο ταμείο 1.583 4.954 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 53.573 61.131 

Σύνολο 55.156 66.085  

4.9. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από  180.000 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, 

ονομαστικής αξίας € 29,4  η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε €  

5.292.000.  

Ποσά σε € '

Αριθμός μετοχών Ονομασυική αξία Αριθμός μετοχών Ονομασυική αξία

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκτιθεί

. - Κοινές ονομαστικές 360.000 29,40 180.000 29,40

Πλήρως εξόφλημένες μετοχές

. - Κοινές ονομαστικές 180.000 29,40 180.000 29,40

Ανεξόφλητες μετοχές

. - Κοινές ονομαστικές 180.000 29,40 0,00 0,00

31/12/2006 31/12/2005

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 18/12/2006 αποφάσισε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους μέχρι 

ποσού 5.292.000 (βλ. σημ. 6.5). 

Σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί, πέραν των όσων 

υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία. 
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4.10. Λοιπά Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Τακτικό αποθεματικο 675 675
Αφορολόγητα και Αποθεματικά 
ειδικών διατάξεων

5.877 5.877

Σύνολο 6.552 6.552  

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, 

από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει 

το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου.  Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας 

απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.  

Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά αποθεματικά: Τα 

αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία 

απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση 

ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο 

λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται. Για τα αποθεματικά αυτά δεν έχει λογιστικοποιηθεί 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. 

4.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία αναγνωρίζουν ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την 

παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο 

προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν 

αναλογιστικής μελέτης που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη 

αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις 

προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να 

καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης. 

Η Εταιρεία, δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζόμενους, το οποίο να τη δεσμεύει για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. Το 

μόνο πρόγραμμα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης 

του προσωπικού. 

Η σχετική υποχρέωση  της Εταιρείας, καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση 

του λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 
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Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις ισολογισμού αρχής 3.785 2.619 

Νέες προβλέψεις 1.309 1.166 

Υποχρέωση στον ισολογισμό 5.094 3.785  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως υποχρέωση στον ισολογισμό της Εταιρείας είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 3.417 3.072 

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 1.677 713 

Σύνολο 5.094 3.785  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.206 1.438 
Χρηματοοικονομικό κόστος 123 131 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη 0 (1.726)
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 0 1.323 
Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους/ζημιάς (20) 0 

Σύνολο 1.309 1.166  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς 

είναι οι εξής: 

Δημογραφικές Υποθέσεις: 

Θνησιμότητα: Έχει χρησιμοποιηθεί ο ελβετικός πίνακας θνησιμότητας EVK2000 για άνδρες και 

γυναίκες 

Νοσηρότητα: Δεδομένου του μακροχρόνιου ορίζοντα της αποτίμησης λήφθηκαν υπόψη πιθανότητες 

νοσηρότητας χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο ελβετικό πίνακα EVK2000 για άνδρες και γυναίκες 

τροποποιημένο κατά 50%. 

Ηλικίες κανονικής αποχώρησης: Έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι αποχώρησης του Ταμείου 

Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με τις 

πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις. 
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4.12. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού. 

Ποσά σε € '
Επιχορήγηση 
Κατασκευής 

Αιολικού Πάρκου

Λογιστική αξία την 1/1/2005 1.195.336
Μεταφορά σε Αποτλέσματα της χρήσης -144.425
Λογιστική αξία την 31/12/2005 1.050.911
Μεταφορά σε Αποτλέσματα της χρήσης -79.314
Λογιστική αξία την 31/12/2006 971.597  

Η εταιρεία έχει επιχορηγηθεί από τον ΕΦΕΠΕ για το Αιολικό πάρκο 5MW της Καρύστου. Το σύνολο της 

πραγματικής δαπάνης της επένδυσης ανέρχεται σε € 5.254 χιλ. και επιχορηγήθηκε κατά 40%. 

4.13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Προμηθευτές 172.406 127.773 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 679.277 611.741 

Επιταγές πληρωτέες 3.814 0 

Σύνολο 855.497 739.514  

4.14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ι της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 2.673 5.216 

Οφειλές σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 3.698 3.983 

Πιστωτές διάφοροι 725 669 

Φόροι & τέλη 4.134 5.683 

Σύνολο 11.230 15.551  
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4.15. Κύκλος εργασιών 

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

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας 433.424 465.741 

Σύνολο 433.424 465.741  

4.16. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

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

Ποσά σε € '
Κόστος 

πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 59.042 21.061 80.103 

Αμοιβές& έξοδα  τρίτων 119.679 40.591 160.270 

Παροχές τρίτων 61.716 21.397 83.112 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 38.317 920 39.238 

Φόροι - Τέλη 13.385 690 14.075 

Διάφορα έξοδα 85.659 9.923 95.582 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 322.159 15.645 337.804 

Αποσβέσεις άυλων παγίων 607 587 1.194 

Σύνολο 700.564 110.813 811.377 

31/12/2006

 

Ποσά σε € ' Κόστος 
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 53.388 0 53.388 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 49.240 36.505 85.745 

Αμοιβές& έξοδα  τρίτων 91.696 0 91.696 

Παροχές τρίτων 39.771 17.954 57.725 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 55.230 0 55.230 

Φόροι - Τέλη 0 11.955 11.955 

Διάφορα έξοδα 13.505 16.795 30.300 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 350.009 (1.845) 348.164 

Αποσβέσεις άυλων παγίων 4.023 0 4.023 

Σύνολο 656.862 81.364 738.226 

31/12/2005
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Οι παροχές στο προσωπικό για την εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα 60.997 64.452 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 17.920 18.533 
Συμβατική υποχρέωση για παροχή εφάπαξ ποσού σε 
περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού (έξοδο 
περιόδου)

1.186 0 

Αποζημιώσεις τερματισμού υπηρεσίας 0 1.725 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 0 1.035 

Σύνολο 80.103 85.745  

4.17. Λοιπά έξοδα και έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 666 61 

Λοιπά 873 221.037 

Προσαυξήσεις εισφορές ασφαλιστικών ταμείων 150 0 

Σύνολο 1.689 221.098  

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις 79.314 144.425 

Λοιπά έσοδα 3.305 0 

Σύνολο 82.619 144.425  

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις αφορούν την επιχορήγηση της επένδυσης για το Αιολικό πάρκο 5MW της 

Καρύστου (σημ. 4.12). 

4.18. Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005
Προεξόφληση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία

123 132 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 0 1.339 
Σύνολο 123 1.471  
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Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Τόκοι Τραπεζών 3 2.072 

Σύνολο 3 2.072  

4.19. Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Η ανάλυση των λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων  της Εταιρίας έχει ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Διάφορα έξοδα και προμήθειες τραπεζών (1.732) 0 

Σύνολο (1.732) 0  

4.20. 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

Αναβαλλόμενος Φόρος
   - από μεταβολή προσωρινών διαφορών 23.574 36.689  

Το έξοδο φόρου από την αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται ως εξής: 

Κέρδη προ φόρων (298.874) (348.557)
Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής 25,00% 32,00%
Φόρος εισοδήματος βάσει εφαρμοστέου φορολογικού 
συντελεστή (1)

(74.719) (111.538)

Ποσά φόρου που αναλογούν σε
 - Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές χρήσης 98.293 153.001 
 - Προσαρμογή από μεταβολή του φορολογικού συντελεστή 0 (4.774)
Σύνολο (2) 98.293 148.227 

Σύνολο (1-2) 23.574 36.689  
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5. Παράγοντες και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της εταιρίας, αποτελούνται από, μετρητά και βραχυπρόθεσμες 

καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή 

χρηματοδότησης για τις εργασίες της εταιρίας. Η εταιρία κατέχει επίσης διάφορα άλλα 

χρηματοπιστωτικά μέσα όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν 

άμεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της εταιρίας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραμένει να 

μην ασχολείται µε την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν 

από τα χρηματοπιστωτικά μέσα του συγκροτήματος είναι.  

 

5.1. Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζημιές / βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισμό και 

περιβάλλον (ασφαλιστική κάλυψη) 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αρνητικά 

γεγονότα όπως, μεταξύ άλλων, ατυχήματα, τραυματισμούς και βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόμενους 

ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον, ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω 

πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στην δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης 

εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα. Λαμβάνονται βέβαια όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ώστε να 

αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγμένα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια. Δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το ύψος των υποχρεώσεων 

της εταιρείας από τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα να υπερβαίνει τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που 

θα λάβει, με συνέπεια μέρος των εν λόγω προκυπτουσών υποχρεώσεων να απαιτηθεί να καλυφθεί την 

εταιρεία. 

5.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επάρκεια των κεφαλαίων που απαιτούνται για την 

συμμέτοχη στα συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Η συμμετοχή της εταιρείας στην υλοποίηση και εκμετάλλευση των συγχρηματοδοτούμενων έργων 

απαιτεί την εκτεταμένη χρήση ιδίων κεφαλαίων. Δεδομένου ότι τα έργα αυτά είναι μεγάλης κλίμακας, 

ενδέχεται να απαιτηθούν κεφάλαια σημαντικού ύψους.  

Κίνδυνοι μεταβολής των επιτοκίων 

Η αποδοτικότητα των έργων συγχρηματοδότησης εξαρτάται από την πορεία των επιτοκίων και κατά 

συνέπεια μια απρόσμενη άνοδος των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης της 

επένδυσης.  
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6. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

6.1. 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: 

Λήψη υπηρεσιών 31/12/2006 31/12/2005

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 51.238 55.117 

Σύνολο 51.238 55.117  

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

Μητρική 2.160 0 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.440 0 

Σύνολο 3.600 0  

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν λήψη υπηρεσιών και παροχή λειτουργικών μισθώσεων. 

6.2. 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: 

Υποχρεώσεις 31/12/2006 31/12/2005

Μητρική 96.638 94.400 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 582.640 517.341 

Σύνολο 679.277 611.741  

6.3. Απαιτήσεις/ Υποχρεώσεις διοικητικών στελεχών 

31/12/2006 31/12/2005
Υποχρεώσεις/Απαιτήσεις σε μελη του Δ.Σ. (13.904) 2.294 
Σύνολο (13.904) 2.294  
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6.4. Επίδικες υποθέσεις 

Απαιτήσεις κατασκευών ΜΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ 

Ο Δήμος Νιάτων Λακωνίας κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 15-11-2004 

Αίτησή του κατά των:  

(1) της 124109/16.03.2004 κοινής Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και  

(2) της 6581/28.04.2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί 

χορηγήσεως άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ανεξάρτητης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

στη θέση «Κατάρτια-Τούρλες» του Δήμου Νιάτων, στην εταιρεία «ΜΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Η 

εταιρεία άσκησε παρέμβαση, αιτούμενη την απόρριψη της ως άνω αίτησης ακυρώσεως. 

Η εν λόγω υπόθεση συζητείται  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 2 Μαΐου 2007, εξ 

αναβολής από την 6η  Δεκεμβρίου 2006. 

Εκτίμηση : 

Όσον αφορά στην ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. 6581/2004 άδεια εγκατάστασης, η εν λόγω αίτηση 

ακυρώσεως:  

Ø είναι απαράδεκτη, διότι έχει ασκηθεί εκπροθέσμως και 

Ø είναι άνευ αντικειμένου, διότι εκδόθηκε μεταγενέστερη Απόφαση Επανέκδοσης Άδειας 

Εγκατάστασης του εν λόγω έργου. 

Όσον αφορά στην ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. 124109/2004 έγκριση περιβαλλοντικών όρων, είναι, 

επίσης, πιθανόν η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως να κριθεί απαράδεκτη, ως ασκηθείσα εκπροθέσμως. 

Στην περίπτωση που ευδοκιμήσει η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως, ως προς την έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων, θα υποχρεωθούμε να επαναλάβουμε τη σχετική διαδικασία εκ νέου. 
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6.5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 18/12/2006 αποφάσισε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους μέχρι 

ποσού 5.292.000  ευρώ με την έκδοση 180.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 

αξίας 29,40 ευρώ εκάστης και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η 

εταιρεία προέβη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προς κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας 

στις προγραμματισμένες επενδύσεις της για εγκατάσταση αιολικού πάρκου 17 MW στη θέση 

Κατάρτια-Τούρλες στο Δήμο Νιάτων του νομού Λακωνίας ποσού 4.590.000 ευρώ και της διασύνδεσης 

αυτού ποσού 673.353 ευρώ.  Το ποσό που αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι στο 

σύνολο του οφειλόμενο. 

6.6. 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. 

6.7. Δεσμεύσεις από Εγγυητικές Επιστολές 

Οι δεσμεύσεις από Εγγυητικές Επιστολές που έχει αποδεχτεί η εταιρεία είναι: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2006 31/12/2005
Δεσμεύσεις από εγγυητικές επιστολές
Χορηγηθείσες εγγυήσεις 672.206 459.000  

6.8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας για τις δύο παρουσιαζόμενες περιόδους έχει 

ως εξής: 

Μέσος Όρος Προσωπικού 31/12/2006 31/12/2005

Υπάλληλοι 4 5  
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6.9. 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 

 

  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754 
 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ 

Α.Δ.Τ.Χ 055522 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ 

Α.Δ.Τ.ΑΒ 342752 
 

 

 

 

  

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. Σ 332143 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. Σ 576787 
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 29518 

 


