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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 17/04/2007 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 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς τους Μετόχους της ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Oικονομικές Καταστάσεις της «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» (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 2005 έως την κλειόμενη χρήση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση υπ’αρ. 
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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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. για τη χρήση 1/1-

31/12/2006 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων 

 

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 της 

εταιρείας μας ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 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 και να ζητήσουμε την έγκρισή σας. 

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του 

άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920. 

Βασικά γεγονότα 

Κατά το 2006 ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής της Μαρίνας Σάμου και παραδόθηκε ολοσχερώς 

προς χρήση. Μετά την οριστική παραλαβή από τον φορέα του έργου, αναμένεται μέσα στο 2007 και η 

είσπραξη της σχετικής επιχορήγησης ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. 

Οικονομικά Αποτελέσματα 

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά την χρήση 2006 ανήλθαν σε 93 χιλ.  ευρώ έναντι 13 χιλ. ευρώ το 

2005, ενώ η ζημιά μετά από φόρους της χρήσης 2006 ανήλθε σε 917 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 256 

χσιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες 

καταθέσεις. 

Προοπτικές 

Η εταιρεία εκτιμά, ότι με την υλοποίηση  και παράδοση  του έργου, θα υπάρξουν  κατά το 2007 πολύ 

θετικά αποτελέσματα, μιας και θα είναι η πρώτη χρονιά πλήρους εκμετάλλευσης της εν λόγω Μαρίνας. 

Άλιμος 17 Απριλίου 2007 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Κων/νος Στέγγος 
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Ισολογισμός 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 4.1 8.188.533 8.180.418
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 4.2 76 2.076
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.3 0 7.467
Σύνολο 8.188.609 8.189.961
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 4.4 33.011 10.658
Λοιπές Απαιτήσεις 4.5 2.780.035 2.975.997
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.6 51.146 24.415
Σύνολο 2.864.192 3.011.070
Σύνολο ενεργητικού 11.052.801 11.201.031
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 4.7 3.293.700 2.700.000
Αποτελέσματα εις νέο 4.8 (1.403.003) (479.058)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.890.697 2.220.942
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 4.9 2.157.007 2.157.007
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.10 5.112.441 4.795.641
Σύνολο 7.269.448 6.952.648
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 4.11 721.339 203.946
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.10 521.122 501.667
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.12 650.195 1.321.828
Σύνολο 1.892.656 2.027.441
Σύνολο Υποχρεώσεων 9.162.104 8.980.089

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 11.052.801 11.201.031
 

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 4.13 93.388 13.188
Κόστος πωλήσεων 4.14 (597.918) (9.011)
Μικτό κέρδος (504.530) 4.177
Έξοδα διοίκησης 4.14 (18.447) (47.693)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 4.15 (45.710) (6.446)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4.15 9.097 0

Αποτέλεσματα εκμετάλευσης προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(559.590) (49.962)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.16 (335.950) (141.960)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 4.16 18 456.964
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 4.17 (14.425) 0
Κέρδη προ φόρων (909.947) 265.042
Έξοδο φόρου 4.18 (7.467) (8.807)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (917.414) 256.235  

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

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

Υπόλοιπο την 31/12/2004 2.700.000 (735.293) 1.964.706

Κέρδη περιόδου 0 256.235 256.236

Υπόλοιπο την 31/12/2005 2.700.000 (479.058) 2.220.942
 

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

Υπόλοιπο την 31/12/2005 2.700.000 (479.058) 2.220.942

Ζημιές Περιόδου 0 (917.414) (917.414)

Υπόλοιπο την 31/12/2006 3.293.700 (1.403.003) 1.890.697
 

 

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) -909.947 265.042
Προσαρμογές στα Κέρδη (ι) 343.751 6.811

(566.196) 271.853
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση εμπορικών απαιτήσεων (22.354) 0
(Αύξηση) / μείωση λοιπών απαιτήσεων 197.961 465.449
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (154.320) (931.820)

21.287 (466.371)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (544.909) (194.518)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων (15.853) (4.034.947)
Δάνεια χορηγηθέντα (245.594)

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (261.447) (4.034.947)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα 336.255 4.795.641
Αποπληρωμή δανεισμού 0 (554.452)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 587.169 0
Τόκοι που εισπράχθηκαν 18 0
Τόκοι πληρωθέντες (90.355) 0

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 833.087 4.241.189

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

26.731 11.724

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 24.415 12.691

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 51.146 24.415
 

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 4.1 7.738 6.811
(Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 4.17 81 0
Έσοδα τόκων 4.16 (18) 0
Έξοδα τόκων 4.16 335.950 0
Σύνολο 343.751 6.811  

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

1. Πληροφορίες για την εταιρία 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Η ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ έχει ως αντικείμενο εργασιών την μελέτη κατασκευή, διαχείριση και 

εκμετάλλευση της τουριστικής μαρίνας Πυθαγορείου Σάμου. 

Η νομική μορφή της εταιρίας είναι Ανώνυμη Εταιρία και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Σολωμού 20 

στον Άλιμο Αττικής. 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Ανδρέας Στέγγος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

Γεώργιος Στέγγος (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) 

Κωνσταντίνος Ριζόπουλος (Μέλος) 

Νικόλαος Σταθάκης (Μέλος) 

Ηλίας Κουκούτσης (Μέλος) 

Βασίλειος Τσίλης (Μέλος) 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

Εμπορική Τράπεζα 

Γενική Τράπεζα 

Eurobank 

 

Εποπτεύουσα αρχή 

Νομαρχία Αθηνών Ν.Τομέας 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

999984027 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 

48899/01ΝΤ/Β/01/82 

Νομικοί Σύμβουλοι 

Σταμούλης Γεώργιος 

Eλεγκτές 

Grant Thornton S.A. 
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1.2. Φύση δραστηριοτήτων 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εκμετάλλευσης μαρινών. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

2.1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.  για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2006, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Απριλίου 2007 και 

τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

2.2. Πληροφορίες για την μητρική εταιρεία 

Μητρικής της εταιρείας είναι η ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.  η οποία συμμετέχει κατά την 31/12/2006 με 

ποσοστό 97,00 % στο μετοχικό κεφάλαιο της και έχει έδρα στην Ελλάδα. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.  περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ». με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης, η οποία συμμετέχει κατά την 31/12/2006 με ποσοστό 67,58 % στο μετοχικό της 

κεφάλαιο και έχει έδρα στην Ελλάδα. 

2.3. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ακέραιες μονάδες του €. 

2.4. Συμμόρφωση με τα IFRS 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ 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 
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(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. 

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 
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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, 

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.  
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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 Εταιρία 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 της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές 

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

2.5. 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 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών η Διοίκηση δεν σχηματίζει κρίσεις που έχουν 

σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

2.5.2. 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 
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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, καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων 

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 εταιρία είναι οι ακόλουθες:  

3.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 

τους κατά την ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. 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 

όταν πραγματοποιούνται. 

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

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Κατά τη διάρκεια της 
μισθωτικής περιόδου 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-25 έτη 

Αυτοκίνητα 7-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 4-20 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. Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

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

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

να μην είναι ανακτήσιμη.  
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Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγο 

μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η 

λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη 

από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

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. 

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 

Ø συμμετοχικούς τίτλους της εταιρείας και 

Ø δάνεια 

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.  
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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. 

Δανεισμός 

Τα δάνεια αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Το 

κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιείται. 

3.4. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου 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 περιόδου, 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 περιόδου 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.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο 
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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 κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 

την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση 

αναγνωρίζονται επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί 

έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά 

γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.   

3.5. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων και 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 

Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.  

3.6.1. Έσοδα από τον ελλιμενισμό σκαφών  

Τα έσοδα από τον ελλιμενισμό σκαφών καταχωρούνται όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί (για κάθε 

ημέρα παραμονής στη μαρίνα ξεχωριστά). 

3.7. Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

μέθοδο Benchmarking του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού». 
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3.8. Μισθώσεις 

3.8.1. 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. 



ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ 
 

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

22 
 

 

 

4. Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

4.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

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

Ποσά σε € '
Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2005 14.190 35.000 0 4.110.376 4.159.566 
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (3.784) (3.500) 0 0 (7.284)

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2005 10.406 31.500 0 4.110.376 4.152.282 

Προσθήκες 0 0 0 4.034.947 4.034.947 
Αποσβέσεις Χρήσης (1.561) (5.250) 0 0 (6.811)
Κόστος κτήσης την 31/12/2005 14.190 35.000 0 8.145.323 8.194.513 
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (5.345) (8.750) 0 0 (14.095)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2005 8.845 26.250 0 8.145.323 8.180.418 

Προσθήκες 0 7.000 7.816 1.037 15.853 
Αποσβέσεις Περιόδου (1.561) (5.425) (752) 0 (7.738)
Κόστος κτήσης την 31/12/2006 14.190 42.000 7.816 8.146.360 8.210.366 
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (6.906) (14.175) (752) 0 (21.833)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2006 7.284 27.825 7.064 8.146.360 8.188.533  

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους κατά την ημερομηνία 

μετάβασης στα ΔΠΧΠ. 

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

ενεργητικού έναντι δανεισμού. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα αποθέματα της εταιρίας δεν 

έχουν ασφαλιστική κάλυψη. 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αφορούν την κατασκευή της Μαρίνας Πυθαγορείου Σάμου. 

4.2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Δοσμένες Εγγυήσεις 76 2.076 

Σύνολο 76 2.076  

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της 

επόμενης χρήσης. 
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4.3. 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.  

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η  Εταιρεία και οι υπόλοιπες εταιρείες που 

έχουν έδρα στην Ελλάδα 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%.  

Στην χρήση 2006 η εταιρεία μετέφερε την σχηματισμένη, από προηγούμενες χρήσεις, αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση στα αποτελέσματα της χρήσης καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν επαρκή 

φορολογικά κέρδη ώστε να ανακτηθεί το ποσό αυτό 

4.4. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός) 32.561 10.658 

Επιταγές Εισπρακτέες 450 0 

Σύνολο 33.011 10.658  

4.5. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού της εταιρίας αναλύονται 

ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Παρακρατημένοι φόροι 543 129 

Λοιποί χρεώστες 16.346 16.345 

Απαιτήσεις από επενδυτικά προγρ/τα 1.582.316 1.582.316 

Προκαταβολές προμηθευτών 0 101.309 

Προκαταβολές προμηθευτών I/C 36.824 159.699 

Απαιτήσεις ΦΠΑ 1.138.701 1.111.122 

Προκαταβολές επί αποδόσει 5.305 5.077 

Σύνολο 2.780.035 2.975.997  
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4.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

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

σε πρώτη ζήτηση. 

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

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Διαθέσιμα στο ταμείο 29.971 10.368 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 21.175 14.047 

Σύνολο 51.146 24.415  

Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς. 

4.7. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 109.790 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, 

ονομαστικής αξίας € 30,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 3.293.700.  

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

υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία. 

4.8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 

Για την χρήση 2006 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της εταιρίας. 

4.9. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων. 

Ποσά σε € '000
Επιχορήγηση 
Κατασκευής 

Μαρίνας Σάμου
Λογιστική αξία την 1/1/2005 2.157.007
 Αναγνώριση επιχορηγήσεων
Λογιστική αξία την 31/12/2005 2.157.007
Αναγνώριση επιχορηγήσεων
Λογιστική αξία την 31/12/2006 2.157.007  

Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ προς την εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ με αντικείμενο επένδυσης τον 

εκσυγχρονισμό με την κατασκευή συμπληρωματικών έργων του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου 

Σάμου. Το κόστος της επένδυσης σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση ανέρχεται σε € 6.163 χιλ. και  

το ποσό της επιχορήγησης είναι € 2.157 χιλ . Από την αρμόδια υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί η πρώτη 
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και η δεύτερη φάση της επένδυσης ενώ μέχρι σήμερα έχει εκταμιευθεί  ποσό €  575 χιλ. και εκτιμάται 

ότι μέσα στο 2007 θα εκταμιευθεί και το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης. 

4.10. Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) αναλύονται ως εξής: 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Δάνειο Εμπορικής Τράπεζας 1.305.365 683.825 

Ομολογιακό Δάνειο Τεχνικής Ολυμπιακής 3.807.076 4.111.816 

Σύνολο 5.112.441 4.795.641 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Δάνειο Εμπορικής Τράπεζας 521.122 501.667 

Σύνολο 521.122 501.667  

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων της εταιρίας (σε έτη) είναι οι εξής: 

Δανεισμός την 31/12/2006

Ποσά σε € '
Δάνειο Εμπορικής 

Τράπεζας
Ομολογιακό Δάνειο 
Τεχνικής Ολυμπιακής

Σύνολο δανεισμού

Ένα έτος και λιγότερο 770.523 3.807.076 4.577.599 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών 993.848 0 993.848 

Άνω των πέντε ετών 62.116 0 62.116 

1.826.487 3.807.076 5.633.563 

Δανεισμός την 31/12/2005

Ποσά σε € '
Δάνειο Εμπορικής 

Τράπεζας
Ομολογιακό Δάνειο 
Τεχνικής Ολυμπιακής

Σύνολο δανεισμού

Ένα έτος και λιγότερο 683.825 0 683.825 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών 501.667 4.111.816 4.613.483 

1.185.492 4.111.816 5.297.308  

Το δάνειο που έχει χορηγηθεί από την μητρική εταιρεία του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, στον 

οποίο ανήκει η εταιρεία, είναι άτοκο για τα πρώτα δύο έτη. Το δάνειο αυτό απεικονίζεται λογιστικά 

στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας πραγματικό επιτόκιο 5,5 %, το οποίο θεωρείται ως 

επιτόκιο της αγοράς για παρόμοια δάνεια. 
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4.11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Προμηθευτές 295.886 186.096 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 425.453 17.850 

Σύνολο 721.339 203.946  

4.12. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Καταθέσεις μετόχων 0 593.604 

Οφειλές σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 1.005 0 

Πιστωτές διάφοροι 281 478.836 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 537.239 55.880 

Φόροι & τέλη 12.901 95.584 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 98.769 97.924 

Σύνολο 650.195 1.321.828  

4.13. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της εταιρίας έχει ως εξής:  

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Έσοδα από Ελλιμενισμό 93.388 13.188 

Σύνολο 93.388 13.188  
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4.14. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της εταιρίας έχει ως ακολούθως: 

Ποσά σε € '
Κόστος 

πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 28.322 0 28.322 

Αμοιβές& έξοδα  τρίτων 187.150 10.866 198.016 

Παροχές τρίτων 54.397 0 54.397 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 291.972 0 291.972 

Φόροι - Τέλη 120 24 145 

Διάφορα έξοδα 28.219 7.557 35.776 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 7.738 0 7.738 

Σύνολο 597.918 18.447 616.365 

31/12/2006

 

Ποσά σε € '
Κόστος 

πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Αμοιβές& έξοδα  τρίτων 0 36.103 36.103 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 4.916 0 4.916 

Διάφορα έξοδα 200 8.674 8.874 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 3.895 2.916 6.811 

Σύνολο 9.011 47.693 56.704 

31/12/2005

 

Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα 22.118 0 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 5.834 0 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 370 0 

Σύνολο 28.322 0 

μείον: ιδιοπαραγωγή παγίων 0 0 
Ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης

28.322 0 
 

4.15. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης της εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις (19.462) 0 

Λοιπά (26.248) (6.446)

Σύνολο (45.710) (6.446)  
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Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 9.073 0 

Λοιπά έσοδα 24 0 

Σύνολο 9.097 0  

4.16. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Χρημ/κό κόστος από προεξόφληση αναληφθέντων δανείων (245.594) (68.781)

Τόκοι τραπεζών (90.356) (73.179)
Σύνολο (335.950) (141.960)  

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Χρημ/κό έσοδο από προεξόφληση αναληφθέντων δανείων 0 456.964 

Τόκοι Τραπεζών 18 0 

Σύνολο 18 456.964  

4.17. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 

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

Ποσά σε € ' 31/12/2006 31/12/2005

Συναλλαγματικές διαφορές (81) 0 
Διάφορα έξοδα και προμήθειες τραπεζών (14.344) 0 

Σύνολο (14.425) 0  

4.18. 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

   Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόμενος Φόρος
   - από μεταβολή προσωρινών διαφορών 7.467 8.807 
Σύνολο 7.467 8.807  
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Το έξοδο φόρου από την αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται ως εξής: 

Κέρδη/ζημιές προ φόρων (909.947) 265.042 
Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής 25,00% 32,00%
Φόρος εισοδήματος βάσει εφαρμοστέου φορολογικού 
συντελεστή (1)

(227.487) 84.814 

Ποσά φόρου που αναλογούν σε
 - Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές χρήσης (172.010) (47.440)
 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες/εισοδήματα (55.477) 124.220 
 - Λοιπές προσαρμογές (7.467) 0 
 - Προσαρμογή από μεταβολή του φορολογικού συντελεστή 0 (773)
Σύνολο (2) (234.954) 76.007 

Σύνολο (1-2) 7.467 8.807  

Η Εταιρία έχει πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόμενες ζημιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, διότι επί του παρόντος η φορολογική αξιοποίησή τους κρίνεται 

αβέβαιη. Με βάση τη νομοθεσία η εταιρία έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει φορολογικά τις ως άνω 

ζημίες κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας από τη χρήση στην οποία δημιουργήθηκαν. 
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5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

5.1. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

Η εταιρία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Τεχνική Ολυμπιακή. 

Οι συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις και αγορές προς και από τα συνδεόμενα μέρη του ομίλου 

έχουν ως ακολούθως: 

Λήψη υπηρεσιών 31/12/2006 31/12/2005

Μητρική 15.000 17.850 

Σύνολο 15.000 17.850 

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

Μητρική 895 0 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 597 0 

Σύνολο 1.492 0  

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόμενα μέρη του ομίλου έχουν ως ακολούθως: 

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

Μητρική 709.518 709.518 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.152 174.851 

Σύνολο 724.670 884.369 

Υποχρεώσεις 31/12/2006 31/12/2005
Μητρική 3.966.595 4.517.850 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.073.947 718.634 

Σύνολο 5.040.542 5.236.484  

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρίας (και τις 

οικογένειες τους). 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε συνδεδεμένα μέλη. 

5.2. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

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

ενεργητικού έναντι δανεισμού. 
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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.  

5.4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας για την χρήση του 2006 ήταν 2 άτομα ενώ 

την χρήση του 2005 ήταν 0 άτομα. 

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, 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
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