
 

 

 

 

 

 

 

 
Οικονομικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της «PROMOCARTON Α.Ε.» την 24/3/2008 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.  
 
 
Ιωάννης Τσουκαρίδης 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
PROMOCARTON A.E. 
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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της  

«Promocarton Α.Ε.» της 31ης Δεκεμβρίου 2007  

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
Υποβάλλοντας σας για έγκριση τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα, τον πίνακα μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, τις 
ταμειακές ροές, καθώς και τις σχετικές σημειώσεις της Εταιρείας της 31/12/2007, θέτουμε υπόψη σας τα 
ακόλουθα: 
 
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις που καλύπτουν τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την 9η 
Διαχειριστική της χρήση 1/1/2007 – 31/12/2007, συντάχθηκαν με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και τις γενικά 
παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, όπως αυτές προδιαγράφονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης. 
 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Εταιρείας έχουν διαρθρωθεί ως εξής: 

Πωλήσεις: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 2,01 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2006, 

σημειώνοντας μείωση κατά 29%. 

 

EBITDA: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν έναντι του 2006 κατά € 62 χιλ. ποσοστό 2279,2% και 

ανήλθαν συνολικά σε € 65 χιλ. διαμορφώνοντας τον δείκτη EBITDA σε 4,5% έναντι 0,1% αυτού το 2006. 

    

Έξοδα Διοίκηση – Διάθεση: Τα έξοδα διοίκησης διάθεσης παρουσίασαν μείωση κατά € 162 χιλ. και ανήλθαν 

σε € 459 χιλ., έναντι € 621 χιλ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2006. 

  

Κέρδη προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 50 χιλ έναντι ζημιάς € (-27) χιλ.  
 
Κέρδη μετά φόρων: Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 31,1 χιλ. έναντι ζημιάς € -51,9 χιλ. του αντίστοιχου 

διαστήματος του 2006, διαμορφώνοντας τα κέρδη ανά μετοχή σε € 3,11 από ζημιά € -5,20. 

 

 Συνολικές υποχρεώσεις: Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 483,8 χιλ., έναντι € 642,8 χιλ., το 
αντίστοιχο διάστημα του 2006. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε € -47 χιλ. έναντι € 18 χιλ. το 2006. 
 
Την 30η Νοεμβρίου 2007 η εταιρεία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.» προέβηκε στην πώληση της συμμετοχής που 

κατείχε στην εταιρεία «Ν.ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε.» έναντι τιμήματος ποσού 20.000 €. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Η σύνοψη των στοιχείων αποτελεσμάτων και Ισολογισμού για τη χρήση 2007 παρουσιάζεται στους πίνακες 
που ακολουθούν: 
 

2006 2007 df %
( � χιλ.) 2006 vs 07
Πωλήσεις 2.015 1.436 -28,7%
Μικτό κέρδος 595 516 -13,2%
EBITDA 3 65 2279,2%
κέρδη πρό φόρων -27 51 -
Καθαρός δανεισμός 18 -47 -
Περιθώριο μικτού κέρδους 29,5% 35,9% -
EBITDA % 0,1% 4,5% -

Εταιρεία

 
 

( � χιλ.) 2006 2007
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 51 48
Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 623 497
Σύνολο ενεργητικού 673 546
Καθαρή θέση Μετόχων 31 62
Δικαιώματα μειοψηφίας - -
Σύνολο υποχρεώσεων 643 484

Εταιρεία

 
 

Λόγω των ζημιών προηγούμενων χρήσεων η εταιρεία δεν θα προβεί στην διανομή μερίσματος για την χρήση 
2007. 
Με βάσει τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή καθώς και τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2007, θεωρούμε ότι έχετε στη διάθεσή σας, όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2007 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, θα κινηθεί στην χρήση του 2008  με γνώμονα την ανάκαμψη των αποτελεσμάτων 
που εμφανίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2007. 
 
 Διαχείριση κινδύνων  
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Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μια σειρά χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος 
μεταβολής επιτοκίων, κίνδυνος τιμής, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών 
και κίνδυνος εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.   
 
Η στρατηγική της Εταιρείας στο θέμα των χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζεται στην προσπάθεια 
ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων αυτών και κινείται μακριά από στρατηγικές 
προβλέψεων και εκτιμήσεων, που σκοπό έχουν την αποκομιδή κέρδους από διακυμάνσεις παραγόντων, όπως 
νομίσματα, επιτόκια κλπ. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται ενδεδειγμένες τεχνικές αντιστάθμισης των εν 
λόγω κινδύνων, με γνώμονα πάντα τη προστασία των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 
 
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος πηγάζει από την προμήθεια μέρους των εμπορευμάτων από το εξωτερικό με 
νόμισμα συναλλαγής εκτός του Ευρώ. 
 
Σε δεδομένες χρονικές στιγμές και εφόσον οι περιστάσεις απαιτήσουν αντιστάθμιση συναλλαγματικού 
κινδύνου, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με 
εξωτερικούς φερέγγυους συμβαλλόμενους (Τράπεζες), καθώς επίσης και να συνάπτει δάνεια σε επιλεγμένα 
ξένα νομίσματα. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού ούτε επενδύσεις με ρήτρες ξένων νομισμάτων, με 
αποτέλεσμα να μην υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος συνδεόμενος με περιουσιακά στοιχεία. 
 
ii) Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων  
 
Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων επιτοκίων, επηρεάζοντας 
το κόστος δανεισμού της Εταιρείας.  
 
Ο εν λόγω κίνδυνος είναι μικρός για την Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η Εταιρεία διατηρεί 
χαμηλού ύψους τραπεζικό δανεισμό.  
 
iii) Κίνδυνος τιμής 
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει χαρτοφυλάκιο εισηγμένων μετοχών, οι μεταβολές στις τιμές των οποίων να 
δημιουργούν αντίστοιχο κίνδυνο.   
 
Επιπλέον, λόγω της εμπορικής φύσης των εργασιών της, καθώς και του γεγονότος ότι εμπορεύεται κατά 
παραγγελία και συνεπώς οι αγορές της προορίζονται για συγκεκριμένες παραγγελίες και οι αντίστοιχες τιμές 
αγοράς και πώλησης είναι προκαθορισμένες, δεν εκτίθεται σε ενδιάμεσο κίνδυνο αλλαγής τιμών, οι οποίες να 
υπονομεύουν το προϋπολογισμένο μικτό κέρδος κάθε συναλλαγής. 
 
iv) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Η Εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες και έχει αξιολογήσει πιστωτικά τους πελάτες της στο 
εσωτερικό. Όσον αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα, αυτή είναι περιορισμένη και πραγματοποιείται με 
φερέγγυους πελάτες για τους οποίους ο συνδεόμενος πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος και αποδεκτός. 
Σε διαφορετική περίπτωση οι εξαγωγές πραγματοποιούνται μέσω προκαταβολών, πιστώσεων και έναντι 
φορτωτικών.   
 
v) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος αφού η Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί επαρκή διαθέσιμα ή/ και 
πιστωτικά όρια.  
 
 
vi) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας και κατ� επέκταση οι ταμειακές της ροές δεν επηρεάζονται από μεταβολές επιτοκίων.  
Επιπλέον η Εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία στο ενεργητικό της που να επηρεάζονται από διακυμάνσεις 
επιτοκίων, παρά μόνο κάποια βραχυπρόθεσμα επενδυτικά στοιχεία εξασφαλισμένης απόδοσης.   
 
 
Παρακαλούμε για τη σχετική έγκρισή σας όπως προβλέπεται από το άρθρο 34 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Κηφισιά, 24 Μαρτίου 2008 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 

Ιωάννης Τσουκαρίδης 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

 
Προς τους Μετόχους  της «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, 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 το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική της επίδοση 
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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. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α 
παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό  της είναι συνεπές με τις συνημμένες  οικονομικές 
καταστάσεις.       
 
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10551 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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Ισολογισμός 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006
Σημείωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5.1 36.204,33 24.416,77
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 9.124,70 4.638,87
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.3 1.430,14 2.952,07
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 5.4 0,00 17.250,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.5 1.476,82 1.476,82
Σύνολο μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού 48.235,99 50.734,53

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα 5.6 14.869,31 25.241,62
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 5.7 320.001,18 475.300,72
Λοιπές Απαιτήσεις και κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 5.8 15.281,95 39.612,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.9 147.163,24 82.448,68
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων 497.315,68 622.603,62

Σύνολο Ενεργητικού 545.551,67 673.338,15

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 5.10 60.000,00 60.000,00
Λοιπά αποθεματικά 5.10 48.792,77 48.792,77
Αποτελέσματα Εις Νέον (47.134,34) -78.264,28

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 61.658,43 30.528,49

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.11 4.731,00 9.190,00
Προβλέψεις 5.12 14.940,55 4.940,55
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 19.671,55 14.130,55

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.13 231.979,89 374.922,41
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 5.14 49.233,08 52.784,68
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.15 100.000,00 100.000,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.16 83.008,72 100.972,02
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 464.221,69 628.679,11

Σύνολο Υποχρεώσεων 483.893,24 642.809,66

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 545.551,67 673.338,15

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

Σημείωση 1/1 - 30/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Πωλήσεις 5.17 1.436.320,80 2.014.996,93
Κόστος Πωληθέντων 5.17 (920.065,98) (1.419.955,98)
Μικτό Κέρδος 516.254,82 595.040,95

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.19 486,65 7.704,98
Έξοδα διάθεσης 5.18 (157.118,70) (403.561,62)
Έξοδα διοίκησης 5.18 (302.973,38) (218.403,74)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 5.19 (976,61) (1.552,25)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

55.672,78 (20.771,68)

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 5.20 1.206,00 776,46
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 5.20 (8.971,89) (7.401,51)
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 2.750,00 0,00
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 50.656,89 (27.396,73)

 Φόρος εισοδήματος 5.21 (19.526,95) (24.576,01)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 31.129,94 (51.972,74)

Ποσά σε Ευρώ
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Μετοχικό 
κεφάλαιο Λοιπά αποθέματικα

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 300.000,00 48.792,77 (266.291,54) 82.501,23

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως 2006 (01/01-31/12/2006 ) (51.972,74) (51.972,74)
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 (51.972,74) (51.972,74)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με απορρόφηση ζημιών (240.000,00) 0,00 240.000,00 0,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 60.000,00 48.792,77 (78.264,28) 30.528,49

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 60.000,00 48.792,77 (78.264,28) 30.528,49

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2007 0,00 0,00 31.129,94 31.129,94
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 31.129,94 31.129,94

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 60.000,00 48.792,77 (47.134,34) 61.658,43  
 
 

Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

2007 2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 50.656,89 (27.396,73)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 9.165,62 23.496,91
Προβλέψεις 5.541,00 (3.956,00)

65.363,51 (7.855,82)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.077,93) (374,43)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.971,89 7.401,51

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 10.372,31 (18.419,44)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 181.152,12 (74.414,06)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (170.905,82) 138.045,41
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (8.971,89) (7.401,51)
Καταβεβλημένοι φόροι (11.556,62) (30.004,71)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 69.347,57 6.976,95

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 20.000,00 -                    
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (43.839,01) (14.689,66)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 18.000,00 12.281,96
Τόκοι εισπραχθέντες 1.206,00 776,46

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.633,01) (1.631,24)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -                      100.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα -                      (51.500,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 48.500,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) 64.714,56 53.845,71

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 82.448,68 28.602,97

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 147.163,24 82.448,68

Ποσά σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος PROMOCARTON 
Α.Ε) έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την Επιτροπή 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 
Η Εταιρία ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων 
Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αρ. 41487/01ΑΤ/B/98/315. Έδρα της εταιρείας, 
είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24 και Μενεξέδων, Τ.Κ. 145 64. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 ( 
συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2006) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24η Μαρτίου 2008. 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες στις Οικονομικές 
Καταστάσεις μετά την έγκρισή τους. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. 
ΑΒΕΕ. 
 
1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 
 
Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η εμπορία στηριγμάτων, 
εκθετηρίων και προθηκών χάρτινων και άλλων, η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών 
συμβουλών, η εκπόνηση μελετών και οι εισαγωγές-εξαγωγές και αντιπροσωπείες κάθε 
μορφής. 
 
Το αντικείμενο δραστηριοτήτων από το οποίο πηγάζει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της 
εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η εμπορία χάρτινων προωθητικών υλικών, όπως stands, 
displays και Lama. 
 
Η Εταιρεία κατέχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση για την Ελλάδα και την Κύπρο των 
προωθητικών μέσων τύπου Lama, τα οποία αποτελούν καινοτομία και πατέντα της Γαλλικής 
εταιρείας Marin�s. 
 
Στο πελατολόγιο της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές και βιομηχανικές 
επιχειρήσεις κυρίως καταναλωτικών προϊόντων, καθώς επίσης και διαφημιστικές και 
εταιρείες διανομών.  
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Σύμφωνα με το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής 
Δραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟΔ �03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), 
το βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας υπάγεται στην κατηγορία των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη «Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης» (αριθμ. 514.9). 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 31η Δεκεμβρίου 2007 που καλύπτουν περίοδο 

έως και την 31 Δεκεμβρίου 2007, έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ) με βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή των Διαθέσιμων προς πώληση 

Χρηματοοικονομικών Στοιχείων σε δίκαιη αξία απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια καθώς και 

άλλων Χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων και των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων) σε δίκαιη αξία 

μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σε συμφωνία με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 

συγκεκριμένων κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη Διοίκηση να 

ασκήσει την κρίση της στη διαδικασία εφαρμογής των ακολουθούμενων λογιστικών 

πολιτικών. Τα πεδία τα οποία εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό κρίσεως ή περιπλοκότητας, ή 

πεδία στα οποία οι εκτιμήσεις και παραδοχές είναι σημαντικές για τις Οικονομικές 

Καταστάσεις, αποκαλύπτονται στη σημείωση 3.2.  

Κατά τα έτη 2003 και 2004, ΤΟ Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε 

μία σειρά από νέα ΔΠΧΠ και αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), τα 

οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα ΔΛΠ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) αναφέρονται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Η 

εταιρεία εφαρμόζει το «IFRS Stable Platform 2005» από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

 
 
2.1 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις, είναι σε συμφωνία με εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προηγούμενη 

χρήση, εκτός από τις ακόλουθες:  
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2.1.1 Προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα με ισχύ κατά τη χρήση 2006   

 

ΔΛΠ 19 (Προσθήκη), Παροχές σε εργαζομένους 

Η προσθήκη είναι υποχρεωτική για τις οικονομικές περιόδους από και μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2006 και εισάγει την επιλογή εναλλακτικής προσέγγισης κατά την αναγνώριση 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Ενδέχεται να απαιτήσει επιπρόσθετα κριτήρια 

αναγνώρισης για πολλαπλά πλάνα παροχών σε εργαζόμενους όπου η πληροφόρηση δεν είναι 

επαρκής για την εφαρμογή λογιστικών αρχών καθορισμένης παροχών. Επίσης, προσθέτει 

νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Καθώς η εταιρεία δεν σκοπεύει να αλλάξει την 

υιοθετημένη λογιστική πολιτική που έχει για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών και δε συμμετέχει σε πολλαπλά πλάνα παροχών, η υιοθέτηση του προτύπου έχει 

επίδραση μόνο στη τυποποίηση και την έκταση των σημειώσεων που αναφέρονται στους 

λογαριασμούς.  

 

2.1.2 Πρότυπα, προσθήκες και διερμηνείες τα οποία βρίσκονται σε ισχύ  

κατά τη χρήση 2006 αλλά δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας  

Τα κατωτέρω πρότυπα, προσθήκες και διερμηνείες είναι υποχρεωτικές για τις οικονομικές 

περιόδους που αρχίζουν από και μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, αλλά δε σχετίζονται με τις 

λειτουργίες της εταιρείας. 

• ΔΛΠ 21 (Προσθήκη) - Καθαρή Επένδυση σε αλλοδαπές λειτουργίες, 

• ΔΛΠ 39 (Προσθήκη) - Λογιστική αντιστάθμισης ταμειακών ροών προβλεπόμενων 

ενδοεταιρικών συναλλαγών, 

• ΔΛΠ 39 (Προσθήκη) - Το δικαίωμα εύλογης αξίας, 

• ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Προσθήκη) - Συμβόλαια Χρηματοοικονομικών Εγγυήσεων, 

• ΔΠΧΠ  1 (Προσθήκη) - Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης, 

• ΔΠΧΠ 6 - Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων, 

• ΔΠΧΠ 6 (Προσθήκη) -  Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 

• ΔΕΕΧΠ 3 - Δικαιώματα εκπομπής αερίων, 

• ΔΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση, 

• ΔΕΕΧΠ 5 - Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, 

ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης και 
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• ΔΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες 

αγορές – Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

• ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της προσέγγισης επανατοποθέτησης υπό το ΔΛΠ 29, 

Χρηματοοικονομική παρουσίαση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες  

• ΔΕΕΧΠ 9 - Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων (σε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιουνίου). 

2.1.3 Προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δε βρίσκονται σε ισχύ  

κατά τη χρήση 2006 και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα από την εταιρεία  

Οι παρακάτω προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα έχουν ανακοινωθεί ως υποχρεωτικές για 

τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαΐου 2006 και αργότερα αλλά η εταιρεία δεν 

τις έχει υιοθετήσει προγενέστερα: 

ΔΕΕΧΠ 8, Σκοπός του ΔΠΧΠ 2 (σε ισχύ για τις Οικονομικές Περιόδους που αρχίζουν την 

1η Μαΐου και εφεξής). 

Η ΔΕΕΧΠ 8 απαιτεί τη μελέτη συναλλαγών που περιλαμβάνουν την έκδοση 

χρηματοοικονομικά μέσα καθαρής θέσης – στην περίπτωση που το αναγνωρίσιμο τίμημα 

που λαμβάνεται είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 

καθαρής θέσης που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθορισθεί αν εμπίπτουν στο σκοπό του 

ΔΠΧΠ 2. Η εταιρεία θα εφαρμόσει τη ΔΕΕΧΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά δεν 

αναμένεται να έχει καμία επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις και  

ΔΕΕΧΠ 10, Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση (σε ισχύ για 

τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου 2006 και εφεξής). 

Η ΔΕΕΧΠ 10, απαγορεύει ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν σε μία ενδιάμεση 

περίοδο επί των κονδυλίων υπεραξίας, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία καθαρής 

θέσης και επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρισμένα στο 

κόστος, να αναστραφούν σε μεταγενέστερη περίοδο σύνταξης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

2.1.4 Προσθήκες σε υπάρχοντα πρότυπα οι οποίες δεν είναι σε ισχύ  

και δε σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Οι παρακάτω προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα έχουν ανακοινωθεί ως υποχρεωτικές για 

τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαΐου 2006 και αργότερα αλλά δεν είναι 

σχετικές με τις λειτουργίες της εταιρείας: 
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- ΔΛΠ1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων  

Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 1 

προκειμένου μια επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιμες προς στους χρήστες πληροφορίες 

σχετικά με τους στόχους τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Η 

εταιρεία θα εφαρμόσει της τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 από την 1/1/2007.  

 

ΔΠΧΠ 7 – Γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών μέσων 

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 τον Όμιλο 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 κιδύνο. 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. Λειτουργικοί Τομείς  

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 ιδίας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου  

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

μετά την 1η Μαρτίου 2007. Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το άν 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 
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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.  

- ΕΔΔΠΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών  

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

μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Η ΕΔΔΠΧ 12 παρέχει οδηγίες για το 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) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται 

προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική 

επιχείρηση). Η ΕΔΔΠΧΠ 12 δεν αναμένεται να επηρεάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 

εταιρείας. 

2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές 

Η προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί από τη 

Διοίκηση τη διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά 

του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις Γνωστοποιήσεις για 

ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των Οικονομικών 

Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια 

της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα  πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις.    

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιμούνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία 

και άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά 

γεγονότα τα οποία θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις  περιστάσεις.  

2.2.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν 

αυτών που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και οι οποίες 

επηρεάζουν τα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι σημαντικότερες 

κρίσεις σχετίζονται με την ανακτησιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών.  

Η Διοίκηση, εξετάζει κατ� έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται 

στους εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις 

δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί) προκειμένου να 
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αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς. 

2.2.2 Εκτιμήσεις και παραδοχές 

Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις 

σχετικές αποκαλύψεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη Διοίκηση να 

χρησιμοποιήσει παραδοχές αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να 

είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά τη στιγμή προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην 

απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων 

της και απαιτεί από τη Διοίκηση της εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή σύνθετες 

κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα 

οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρεία αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή 

βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και 

μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε 

προβλέψεις αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Επίσης, στη 

σημείωση υπ� αριθ. 3 «Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών», γίνεται αναφορά στις 

λογιστικές αρχές που έχουν επιλεχθεί από τις προτεινόμενες αποδεκτές εναλλακτικές. 

Προβλέψεις  

Οι επισφαλείς απαιτήσεις παρουσιάζονται στο ποσό που πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί 

βάση ιστορικής εμπειρίας της υπερημερίας των πελατών. Από τη στιγμή που αναγνωρίζεται 

ότι συγκεκριμένο ποσό είναι υποκείμενο σε κίνδυνο πάνω και πέρα από τον κανονικό 

πιστωτικό κίνδυνο (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική αξία πελάτη, αμφισβήτηση για την ύπαρξη ή 

το ύψος της απαίτησης ) διενεργείται πρόβλεψη ή διαγράφεται ο λογαριασμός, αν τα 

γεγονότα δείχνουν ότι ο λογαριασμός δεν μπορεί να εισπραχθεί. Σωρευτικά οι προβλέψεις 

για επισφαλείς απαιτήσεις την 31 Δεκεμβρίου 2007 ανέρχονταν σε € 22.406,03. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της 

λειτουργίας της. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί 

επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας όπως 

αυτή παρουσιάζεται την 31 Δεκεμβρίου 2007. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων συνδεμένων με δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη 

διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και 
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ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις  ή στην εφαρμογή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο μέλλον. 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Αν και αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται στη καλύτερη δυνατή γνώση της 

Διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε 

σχέση με αυτές τις εκτιμήσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρούνται βάσει του 

νομίσματος του πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος στον 

οποίο ανήκει η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, παρουσιάζονται 

σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής 

Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση 

των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα, υπό τον τίτλο 

«Χρηματοοικονομικά Έσοδα» ή «Χρηματοοικονομικά έξοδα» αντίστοιχα, εκτός και αν 

καταχωρηθούν στην καθαρή θέση ως χαρακτηριζόμενες ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών ή 

αντιστάθμιση καθαρών επενδύσεων.  

Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα τα οποία έχουν 

χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές 

προερχόμενες από μεταβολή στο αποσβεσμένο κόστος και σε λοιπές μεταβολές της αξίας 

των χρεογράφων. Οι συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με μεταβολή στο 

αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ενώ αυτές που 

σχετίζονται με λοιπές μεταβολές αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  
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Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 

διαφορές της εύλογης αξίας. 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με την ισοτιμία 

κλεισίματος κατά το τέλος της χρήσεως. 

Η Εταιρεία δεν έχει μονάδες ή θυγατρικές/συγγενείς εταιρείες εγκατεστημένες εκτός 
Ελλάδας. 
 
3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού  απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες 

κτήσεως τους, μείον, τις σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα καταλογισμένες 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. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 

αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που 

αφορούν. 

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

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

ως εξής: 

Κτίρια και τεχνικά έργα 12,50 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6-7 έτη 
Μεταφορικά μέσα 5 -7 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός 3 – 5 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. 
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3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αγορασθέν λογισμικό για χρήση στην 

παραγωγή ή την διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών. Τα κεφαλαιοποιημένα κόστη 

αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο απόσβεσης κατά την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τους η 

οποία εκτείνεται από τρία έως πέντε έτη, καθώς αυτή θεωρείται προσδιορίσιμη. 

Επιπροσθέτως, αποτελούν αντικείμενο ελέγχου απομείωσης όπως περιγράφεται στη 

σημείωση 3.4 κατωτέρω.  

3.4 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Η Υπεραξία καθώς και τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη 

ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως.  Τα λοιπά στοιχεία του 

ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα 

καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.   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 βασίζεται σε αποτίμηση της παρούσας 

αξίας μελλοντικών ταμειακών ροών, καθώς 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. 

Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, τα στοιχεία του Ενεργητικού ομαδοποιούνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο Μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (cash-generating units). Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα στοιχεία Ενεργητικού εξετάζονται αυτόνομα, ενώ κάποια άλλα σε 

επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών.  

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. Η ζημία απομείωσης 

χρεώνεται pro rata σε όλα τα στοιχεία της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών. Με 

εξαίρεση το λογαριασμό «Υπεραξία», όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται σε 

επόμενες περιόδους καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζημίας απομείωσης στο 

παρελθόν μπορεί να μην υφίστανται πλέον.  
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3.5 Λοιπό μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση 

παρούσας αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. 

Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισμένους πιστωτές (π.χ. ΔΕΗ, ενοίκια, 

κλπ) για να εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτούς τους πιστωτές.  Τα 

ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των 

υποχρεώσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος 

εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο 

επιστρέφεται στην εταιρεία.  

 
3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ταμειακά και 

χρηματοοικονομικά μέσα.  Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί 

ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα 

εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης, μπορούν να  χωρισθούν στις κάτωθι 

κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη 

αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, διαθέσιμα για πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη. Τα 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη Διοίκηση της 

εταιρείας κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για τον οποία αποκτήθηκαν. Ο 

χαρακτηρισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιμάται στο τέλος 

κάθε ημερομηνίας δημοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιμη η επιλογή κατηγορίας ή 

λογιστικού χειρισμού.  

Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά 

την ημερομηνία τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα 

οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ως  αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον τα κόστη της 

συναλλαγής.  

Η εταιρεία εξετάζει αν ένα συμβόλαια εμπεριέχει ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη σύναψη 

της συμφωνίας. Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συμβόλαιο και 

λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονομικά 
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χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δεν σχετίζονται άμεσα με το βασικό 

συμβόλαιο. 

Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή 

όπου το δικαίωμα λήψης ταμειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί.  

Η εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει 

υποστεί απομείωση. 

i) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

Προκύπτουν όταν η εταιρεία παρέχει χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας σε χρεώστες 

χωρίς την πρόθεση να εμπορευθεί τις δημιουργηθείσες απαιτήσεις.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, μείον ζημίες απομείωσης. Κάθε μεταβολή 

στην αξία όταν διακόπτεται η αναγνώριση, ή απομειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής, 

αναγνωρίζεται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Το αναπόσβεστο 

κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη  κάθε προεξόφληση ή ανταμοιβή κατά την 

εξαγορά και περιλαμβάνει αμοιβές οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού 

επιτοκίου και του κόστους της συναλλαγής.   

Οι εμπορικές απαιτήσεις απομειώνονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις  ότι η 

εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους 

είσπραξης. Το ποσό που καταγράφεται στα αποτελέσματα προσδιορίζεται ως η διαφορά 

μεταξύ της καταγραμμένης αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών.  

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 

εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.    

ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 

αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την 
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πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από 

αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται 

στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που 

περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως. Χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν 

αρχικά χαρακτηρισθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 

μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης μπορεί μεταγενέστερα να μην 

επαναταξινομούνται.  

Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

iii) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

άλλες κατηγορίες. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων 

κεφαλαίων καθαρά φόρων, μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως 

απομειωμένα,. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 

αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 

που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν 

υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη 

μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, 

η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και 

εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

iv) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την 

πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.  
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Οι κατεχόμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο 

κόστος τους βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το 

ποσό το οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε μείον κεφαλαιακές πληρωμές, πλέον ή μείον 

σωρευτικές αποσβέσεις με τη χρήση πραγματικού επιτοκίου στη διαφορά μεταξύ του αρχικά 

αναγνωρισθέντος ποσού και του ποσού ωρίμανσης και μείον κάθε πρόβλεψη απομείωσης. Ο 

υπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αμοιβές μεταξύ των μερών του 

συμβολαίου. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η επένδυση έχει 

απομειωθεί, το χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμάται στην παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

ταμειακών ροών. Κάθε μεταβολή στην αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

v) Εύλογες αξίες  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 

διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για 

τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών 

αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 

διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό 

αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

3.7 Αποθέματα  
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών.  

Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Όσον αφορά 

στα έτοιμα και ημιέτοιμα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στα αποθέματα, το κόστος τους 

πέραν των υλικών συμπεριλαμβάνει και τα υπόλοιπα άμεσα κόστη παραγωγής, όπως 

εργατικό κόστος και μεριζόμενα κόστη παραγωγής. Στο κόστος των αποθεμάτων δεν 

συμπεριλαμβάνονται χρηματοοικονομικά έξοδα, όπως π.χ. κόστος δανεισμού. 

Ως καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, εκλαμβάνεται η αξία με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης 

των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, μείον οποιαδήποτε σχετικά 

έξοδα συνδεόμενα άμεσα με την πώληση.   
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3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο 

ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα 

προϊόντα της αγοράς χρήματος και τις τραπεζικές καταθέσεις με χρονικό ορίζοντα τριών 

μηνών ή λιγότερο. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.  

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν 

εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως Ίδια Κεφάλαια.  

Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την 

έκδοση μετοχικού κεφαλαίου.  Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών 

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση της διαφοράς 

υπέρ το άρτιο. 

Προνομιούχες μετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά  υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον 

Ισολογισμό ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από κόστη συναλλαγών. Οι 

πληρωμές μερισμάτων επί μετοχών ολοκληρωτικά αναγνωριζόμενες ως υποχρέωση, 

καταχωρούνται ως δαπάνη τόκου στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία α) δημιουργούν υποχρέωση στην 

εταιρεία και β) δίνουν δικαίωμα στον κάτοχό τους να τα μετατρέψει σε στοιχεία της 

Καθαρής Θέσης, αναγνωρίζονται ξεχωριστά και ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της καθαρής θέσης.  

Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συμπεριλαμβανομένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζημία 

δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση 

ή διαγραφή ιδίων μετοχών. 

 
3.10 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 
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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. 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 που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό όπου είναι πιθανό ότι θα τακτοποιηθεί με μελλοντικό 

φορολογητέο εισόδημα. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Ωστόσο, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12 , κανένας 

αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται σε σχέση με την Υπεραξία. 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. Δεν 

αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες, με εξαίρεση την περίπτωση που 

η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι 

προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Επιπλέον, φορολογητέες 

ζημιές οι οποίες μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις όπως και τυχόν πιστωτικοί φόροι του 

Ομίλου εξετάζονται ως προς την αναγνώρισή τους ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

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, χωρίς προεξόφληση, λαμβάνοντας υπόψη τους 
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φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά 

ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. Μόνο αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι 

οποίες σχετίζονται με αλλαγές σε στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεων καταλογισμένα 

απευθείας στην καθαρή θέση , αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού και μειώνονται στην έκταση όπου δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή 

φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα ώστε να επιτρέψουν την ωφέλεια από τη χρήση 

μέρους ή του συνόλου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Η εταιρεία αναγνωρίζει προηγούμενη μη αναγνωρισθείσα  αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, στο βαθμό που γίνεται πιθανό ότι μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την ανάκτηση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

3.11 Παροχές στο προσωπικό 
 

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. 

Κόστος παροχών αποχώρησης  

Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού της, η Εταιρία 

είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές μετά την 

συμπλήρωση της απαραίτητης προϋπηρεσίας.  Το κόστος αυτών των παροχών, που 

καθορίζεται από μια αναλογιστική μελέτη, αναγνωρίζεται ως έξοδο στο έτος που 

παρασχέθηκε η υπηρεσία.  Τμήμα αυτών των παροχών μπορεί να καταβληθεί στον 

εργαζόμενο πριν την αποχώρησή του.   

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές οι οποίες υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου ποσού, 

μεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών του ομίλου, και της 
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εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του, αποσβένονται στην διάρκεια της 

υπολειπόμενης διάρκειας εργασίας των εργαζομένων που συμμετέχουν στο σχήμα. 

Η Εταιρεία έχει μόνο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών όπως αυτό ορίζεται από την 

εργατική νομοθεσία. 

3.12 Επιχορηγήσεις 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα 

εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή 

πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το 

ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 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 και αναγνωρίζονται 

συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου 

στοιχείου του ενεργητικού. 

3.13 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω 

εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Ο χρόνος εκκαθάρισης της υποχρέωσης μπορεί να 

παραμένει αβέβαιος. Δεν διενεργούνται προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. 

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για διακανονισμό μίας πρόβλεψης 

αναμένεται να διακανονισθεί από άλλο μέρος, ο διακανονισμός αναγνωρίζεται μόνο όταν 

είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα ληφθεί όταν η εταιρεία διακανονίσει την υποχρέωση και 

απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό που αναγνωρίζεται καταυτόν τον τρόπο δεν 

πρέπει  να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη που σχετίζεται με μία πρόβλεψη 

παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, καθαρή από το ποσό που 

αναγνωρίζεται ως διακανονισμός τρίτου.  Στις περιπτώσεις όπου  η χρονική αξία του 

χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των δαπανών που 

αναμένονται να απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης. Ο συντελεστής 

προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αναφορικά με την 

διαχρονική αξία του χρήματος καθώς και τους σχετιζόμενους με την υποχρέωση κινδύνους. 
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Όταν χρησιμοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης αυξάνεται κάθε 

περίοδο για να αποδώσει τη χρονική μεταβολή. Αυτό το ποσό αναγνωρίζεται ως κόστος 

δανεισμού στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και 

προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον 

πιθανό  ή απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκκαθάρισης της υποχρέωσης  μέσω εκροών πόρων, 

η πρόβλεψη αναστρέφεται.  

Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόμενη εκροή πόρων ως αποτέλεσμα τρέχουσας υποχρέωσης 

δεν είναι πιθανή ή το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα τότε καμία υποχρέωση δεν 

αναγνωρίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις εκτός και αν προέκυψαν από συνένωση 

επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά τον καθορισμό της 

κατανομής της αξίας εξαγοράς σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις που εξαγοράσθηκαν κατά τη 

συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

Πιθανές χρηματικές ροές οικονομικών οφελών προς την εταιρεία οι οποίες δεν ικανοποιούν 

τα κριτήρια αναγνώρισης μιας απαίτησης θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. Οι 

ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

3.14 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν δάνεια και 

υπεραναλήψεις, εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. Περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις υπό τους τίτλους: 

«Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», «Βραχυπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις» 

«Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση» και 

«Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο 

μέρος σε σχετική σύμβαση και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, 

ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως δαπάνες υπό τον τίτλο 

«Χρηματοοικονομικά Έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές μισθώσεις μετρούνται στην 

αρχική αξία μείον το κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωμών των μισθωμάτων 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και 

αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τις πληρωμές. 

Κέρδη και ζημίες από την διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή με 

διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της τρέχουσας υποχρέωσης μεταβάλλονται σημαντικά, αυτή 

η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνωρίζεται ως νέα 

υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευμένα ποσά αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

- Τραπεζικά δάνεια 

Τα τραπεζικά δάνεια προκύπτουν για υποστήριξη της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της 

δραστηριότητας της εταιρείας. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, το οποίο 

αποτελεί την εύλογη αξία των χρημάτων που λήφθηκαν  καθαρά από κόστη έκδοσης που 

συνδέονται με τα δάνεια. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται 

μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος και κάθε διαφορά μεταξύ των πληρωμών και την 

αξία εξαργύρωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως στη διάρκεια 

της περιόδου της δανειοδότησης με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 

εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα 

αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης 

είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε 

σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και 

με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η 

λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία 

των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
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πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της 

απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα 

είσπραξής τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές 

που πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως 

έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε 

δεδουλευμένη βάση. 

3.16 Μισθώσεις 
Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην 

Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου 

του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του 

στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας 

του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα 

επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, 

απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε 

χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη 

μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου 

του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και 

τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως 

λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 

από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

4. Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση υπό τον 

τίτλο «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή 

εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
 
5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Η μεταβολή των ενσώματων ακινητοποιήσεων, όπως αυτή απεικονίζεται στον Ισολογισμό 

αναλύεται ως εξής: 

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά μέσα & 
μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 1.813,68 150.066,03 12.009,87 163.889,58
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (747,94) (104.723,08) (7.871,68) (113.342,70)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 1.065,74 45.342,95 4.138,19 50.546,88
Μικτή Λογιστική αξία 1.813,68 32.677,92 13.402,57 47.894,17
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (887,98) (12.677,87) (9.911,55) (23.477,40)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 925,70 20.000,05 3.491,02 24.416,77
Μικτή Λογιστική αξία 4.600,68 30.677,92 17.865,14 53.143,74
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (1.229,39) (3.677,87) (12.032,15) (16.939,41)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 3.371,29 27.000,05 5.832,99 36.204,33

 
 
 

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά μέσα & 
μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 1.065,74 45.342,95 4.138,19 50.546,88

Προσθήκες 0,00 0,00 4.674,66 4.674,66
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 (117.388,11) (3.281,96) (120.670,07)
(Αποσβέσεις) (140,04) (20.940,87) (2.039,87) (23.120,78)
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 112.986,08 0,00 112.986,08
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 925,70 20.000,05 3.491,02 24.416,77

Προσθήκες 2.787,00 30.000,00 4.462,57 37.249,57
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 (32.000,00) 0,00 (32.000,00)
(Αποσβέσεις) (341,41) (4.600,00) (2.120,60) (7.062,01)
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 13.600,00 0,00 13.600,00
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 3.371,29 27.000,05 5.832,99 36.204,33

 
 

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων 
στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. 
 
5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Η μεταβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή απεικονίζεται στον Ισολογισμό 
αναλύεται ως εξής: 
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Λογισμικό Σύνολο
Μικτή Λογιστική αξία 0,00 0,00
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0,00 0,00
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 0,00 0,00
Μικτή Λογιστική αξία 5.015,00 5.015,00
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (376,13) (376,13)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 4.638,87 4.638,87
Μικτή Λογιστική αξία 11.604,44 11.604,44
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (2.479,74) (2.479,74)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 9.124,70 9.124,70

Λογισμικό Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 0,00 0,00

Προσθήκες 10.015,00 10.015,00
Πωλήσεις - Μειώσεις (5.000,00) (5.000,00)
(Αποσβέσεις) (376,13) (376,13)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 4.638,87 4.638,87

Προσθήκες 6.589,44 6.589,44
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00
(Αποσβέσεις) (2.103,61) (2.103,61)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 9.124,70 9.124,70  
 
Δεν υπήρχαν εμπράγματα βάρη επί των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  
 

5.3 Αναβαλλόμενος φόρος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση
Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Απαιτήσεις 2.273,89 0,00 2.637,71 0,00
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζομένους 0,00 843,75 314,36
Συμψηφισμός (843,75) (843,75) 0,00 0,00

Σύνολο 1.430,14 0,00 2.952,07 0,00

31/12/200631/12/2007

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

Ο μέσος συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι για το 2007 

είναι ίσος με 25% (2006: 29%). 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει 

χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και 

όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών αναγνωρίζονται στο 

βαθμό που τα σχετικά φορολογικά οφέλη μέσω μελλοντικών φορολογητέων κερδών είναι 

πιθανά. Επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με το φόρο εισοδήματος παρέχεται στη σημείωση 

5.21 κατωτέρω. 
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5.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που εμφανίζονται το 2006, 

αφορούν την επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε.» με 

ποσοστό συμμετοχής 8,0625%, της οποίας η απεικονιζόμενη αξία θεωρείται αξιόπιστη 

προσέγγιση της εύλογης αξίας της. Την 30η Νοεμβρίου 2007 η εταιρεία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ 

Α.Ε.» προέβηκε στην πώληση της συμμετοχής που κατείχε στην εταιρεία «Ν.ΑΠΕΡΓΗΣ 

Α.Ε.» έναντι τιμήματος ποσού 20.000 €. 

 

31/12/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 17.250,00 17.250,00

Προσθήκες (17.250,00) 0,00
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0,00 17.250,00

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00 17.250,00
0,00 17.250,00

Ποσά σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
5.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

31/12/2007 31/12/2006

Δοσμένες Εγγυήσεις 1.476,82 1.476,82
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 1.476,82 1.476,82

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

 
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν ή να 
διακανονισθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. 
 
5.6 Αποθέματα 
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006
Εμπορεύματα 14.869,31 25.241,62

Σύνολο 14.869,31 25.241,62

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 14.869,31 25.241,62

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
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Δεν υπάρχουν ενεχυριασμένα αποθέματα για εξασφάλιση υποχρεώσεων 
 
5.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2007 31/12/2006
Πελάτες 282.981,35 432.301,03
Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 1.600,00
Επιταγές Εισπρακτέες 54.991,95 48.972,60
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (22.406,03) (26.137,17)
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 315.567,27 456.736,46
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 4.433,91 18.564,26

Σύνολο 320.001,18 475.300,72

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00 0,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό 320.001,18 475.300,72

320.001,18 475.300,72

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

31/12/2007 31/12/2006

Πελάτες 260.575,32 417.076,60
Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00
Επιταγές Εισπρακτέες 54.991,95 39.659,86
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 4.433,91 18.564,26

320.001,18 475.300,72  
 
Η δίκαιη αξία αυτών των απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί μεμονωμένα καθώς το 
σωρευτικό ποσό αποτελεί μια εύλογη προσέγγιση της δίκαιης αξίας. 
 
 
5.8 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 13.083,06 23.969,08

Προπληρωθέντα έξοδα 2.198,89 1.739,02

Αγορές υπό παραλαβή 0,00 13.904,50

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 15.281,95 39.612,60

μείον: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00 0,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό 15.281,95 39.612,60
15.281,95 39.612,60

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 31/12/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 13.083,06 23.969,08
Έξοδα επομενων χρησεων 2.198,89 1.739,02
Αγορές υπό παραλαβή 0,00 13.904,50

15.281,95 39.612,60

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 
 
Η δίκαιη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί μεμονωμένα 
καθώς το σωρευτικό ποσό αποτελεί μια εύλογη προσέγγιση της δίκαιης αξίας. 
 
 
5.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 

31/12/2007 31/12/2006

Διαθέσιμα στο ταμείο 6.139,27 1.205,44
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 141.023,97 81.243,24
Σύνολο 147.163,24 82.448,68

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

 
Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι άμεσα διαθέσιμες, χωρίς περιορισμούς. 

 
5.10 Ίδια κεφάλαια 
 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελείται μόνο από κοινές μετοχές ονομαστικής 

αξίας € 6,00, πλήρως καταβεβλημένες. Όλες οι μετοχές είναι ισότιμες για τη λήψη 

μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Η μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου για τις απεικονιζόμενες χρήσεις, έχουν ως εξής: 
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Αριθμός εκδοθέντων κοινών 
μετοχών Αξία κοινών μετοχών Σύνολο

Υπόλοιπα 1/1/2006 10.000 300.000,00 300.000,00
Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής - -240.000,00 -240.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2006 10.000 60.000,00 60.000,00

Εκδοση Νέων Μετοχών - 0,00 0,00
Υπόλοιπα 31/12/2007 10.000 60.000,00 60.000,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

Την 31/12/2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 10.000 κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 6,00. 

 
 
ii) Λοιπά Αποθεματικά 
 
Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Τακτικό 
αποθεματικο

Αφορολόγητα και 
φορολοφηθέντα κατ' ειδικό 

τρόπο αποθεματικά Σύνολο
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 22.566,42 26.226,35 48.792,77
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 22.566,42 26.226,35 48.792,77
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 22.566,42 26.226,35 48.792,77

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 
 
 
5.11   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 

31/12/2007 31/12/2006

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 4.731,00 9.190,00
Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά 
την συνταξιοδότηση

-                     -                 

Σύνολο 4.731,00 9.190,00

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές)

-4.459,00 1.147,00

Σύνολο -4.459,00 1.147,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
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Υποχρεώσεις ισολογισμού για:

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:

31/12/2007 31/12/2006

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

4.731,00 9.190,00

4.731,00 9.190,00

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

-                     -                 

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) -                     -                 

Υποχρέωση στον ισολογισμό 4.731,00 9.190,00
 

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

31/12/2007 31/12/2006

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.413,00 1.147,00

Χρηματοοικονομικό κόστος 414,00 0,00
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που 
καταχωρήθηκαν στην περίοδο

(2.252,00) (5.103,00)

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 
εργαζομένους 

(425,00) (3.956,00)
 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 
 

31/12/2007 31/12/2006

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,5% 4,5%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,5% 3,5%
Πληθωρισμός 2,5% 2,5%
Δομή ασφαλισμένης μονάδας: Κλειστή (υποθέτει μηδενική είσοδο ατόμων)
Μέσος μελλοντικός χρόνος απασχόλησης 31,50 έτη 31,50 έτη

 
5.12 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 
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Φορολογικές 
υποχρεώσεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 11.940,55 11.940,55

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως -7.000,00 -7.000,00
31 Δεκεμβρίου 2006 4.940,55 4.940,55

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 10.000,00 10.000,00

31 Δεκεμβρίου 2007 14.940,55 14.940,55

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 
Οι σχηματισθείσες από την εταιρεία προβλέψεις χρησιμοποιούνται για την κάλυψη 
μελλοντικών διαφορών από φορολογικούς ελέγχους. Τα ποσά έχουν υπολογισθεί με βάση 
την πρακτική των φορολογικών αρχών και η τακτοποίηση τους δεν είναι δυνατό να 
προβλεφθεί με ακρίβεια χρονική και ποσοτική.  
 
5.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της 
Εταιρίας έχει ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006

Προμηθευτές 230.652,57 372.638,84
Προκαταβολές πελατών 1.327,32 2.283,57

Σύνολο 231.979,89 374.922,41

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

 
Η δίκαιη αξία αυτών των Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων  δεν έχει προσδιοριστεί 

καθώς  η Διοίκηση εκτιμά ότι εξαιτίας της διάρκειάς τους, το σωρευτικό τους ποσό αποτελεί 

μια εύλογη προσέγγιση της δίκαιης αξίας. 

Όροι και συνθήκες των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: 

Οι Προμηθευτές και οι Επιταγές Πληρωτέες δεν επιφέρουν δαπάνη τόκου και 

τακτοποιούνται σε τακτική βάση. 

Προκαταβολές πελατών τακτοποιούνται με την παράδοση των εμπορευμάτων ή την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας, έναντι των οποίων λήφθηκαν. 

Δεν υπάρχουν ενέχυρα επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας, ούτε 

εμπράγματα βάρη επί των παγίων για εξασφάλιση των πιστωτών της. 
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5.14 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006

Υποχρεώσεις από Φόρο εισοδήματος 8.005,02 17.333,76
Υποχρεώσεις από λοιπούς Φόρους 41.228,06 35.450,92
Σύνολο 49.233,08 52.784,68

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

 

5.15 Δάνεια 
Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 0,00 0,00

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός 100.000,00 100.000,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 100.000,00 100.000,00

Σύνολο δανείων 100.000,00 100.000,00  
 

Τα δάνεια της εταιρίας, έχουν την ακόλουθη χρονική διάρκεια: 

 
Σε λιγότερο από 1 

έτος
Μεταξύ 1 και 5 

ετών
Άνω των 5 

ετών Σύνολο
31 Δεκεμβρίου 2006
Σύνολο δανείων 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

31 Δεκεμβρίου 2007
Σύνολο δανείων 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00  
Τα δάνεια της εταιρείας έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, αποτελούμενα από ένα εύρος 1, 5%, 

πάνω σε μηνιαίο ή τρίμηνο επιτόκιο Euribor.  

Δεν υπάρχουν ενέχυρα επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας, ούτε 

εμπράγματα βάρη επί των παγίων για εξασφάλιση των δανείων της εταιρείας. 
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5.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 
 

31/12/2007 31/12/2006

Δεδουλευμένα έξοδα 1.521,50 53,75
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.969,92 9.669,01
Μερίσματα πληρωτέα 0,00 60.000,00
Λοιπές υποχρεώσεις 75.517,30 31.249,26
Σύνολο 83.008,72 100.972,02

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη ή ενέχυρα έναντι των χρηματοοικονομικών στοιχείων της 

εταιρείας για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές της. 

 
5.17 Πωλήσεις και κόστος πωληθέντων 
 
Οι πωλήσεις της εταιρείας κατ� είδος έχουν ως εξής: 
 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Πωλήσεις προϊόντων και λοιπών αποθεμάτων 0,00 0,00
Πωλήσεις υπηρεσιών 53.962,00 65.070,00
Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.382.358,80 1.949.926,93

1.436.320,80 2.014.996,93

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 
 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 920.065,98 1.419.955,98
920.065,98 1.419.955,98

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 

 
5.18 Δαπάνες Διοικήσεως / Δαπάνες Διαθέσεως 
 
Οι δαπάνες Διοίκησης αναλύονται κατ� είδος, ως εξής: 
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1/1 - 
31/12/2007

1/1 - 
31/12/2006

Συνταξιοδοτικές παροχές 0,00 1.143,00
Προβλέψεις 0,00 0,00
Κόστος εργατικών 84.222,92 65.694,48
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 86.912,67 36.528,10
Παροχές τρίτων 103.751,57 84.554,30
Φόροι και τέλη 4.718,49 3.690,55
Λοιπά διάφορα έξοδα 14.795,36 20.673,03
Αποσβέσεις παγίων 8.572,37 6.120,28

302.973,38 218.403,74

Ποσά σε Ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι δαπάνες Διάθεσης αναλύονται κατ� είδος, ως εξής: 

1/1 - 
31/12/2007

1/1 - 
31/12/2006

Προβλέψεις 7.181,60 10.074,98
Κόστος εργατικών 45.378,83 202.820,91
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 77.169,82 79.517,40
Παροχές τρίτων 132,53 46.597,47
Φόροι και τέλη 0,00 652,98
Λοιπά διάφορα έξοδα 26.662,67 46.521,25
Αποσβέσεις παγίων 593,25 17.376,63

157.118,70 403.561,62

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 
 
5.19 Λοιπά έσοδα και λοιπά έξοδα  εκμετάλλευσης 
 
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Άλλα λειτουργικά έσοδα
1/1 - 

31/12/2007
1/1 - 

31/12/2006
Έσοδα από Επιδοτήσεις 0,00 436,98
Εισπρατόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 0,00 2.165,00
Λοιπά 486,65 0,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 0,00 5.103,00
Σύνολο 486,65 7.704,98

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Ζημιά από πώληση παγίων 0,00 402,03
Λοιπά 400,00 1.000,22
Φορολογικά Πρόστιμα - Προσαυξήσεις 576,61 150,00
Σύνολο 976,61 1.552,25

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  
 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Χρηματοοικονομικά έσοδα:
-Τόκοι τραπεζών και συναφή έσοδα 1.206,00 248,94
- Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 527,52

1.206,00 776,46

Χρηματοοικονομικά έξοδα:
 -Τόκοι τραπεζικών δανείων και συναφή έξοδα 7.902,63 5.573,15
- Συναλλαγματικές διαφορές 1.069,26 1.828,36

8.971,89 7.401,51

Ποσά σε Ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

5.21 Φόρος εισοδήματος 

Η διαφορά μεταξύ του φόρου, επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό 

που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των 

κερδών. Η διαφορά αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007 31/12/2006

Φόρος χρήσης 18.005,02 23.000,71
Αναβαλλόμενος φόρος 1.521,93 1.575,30
Σύνολο 19.526,95 24.576,01

Κέρδη προ φόρων 50.656,89 (27.396,73 )
-πλέον: Προσωρινές διαφορές στις δαπάνες (4.459,00 ) 3.960,00
Προσαρμογές στο φόρο για εισοδήματα που δεν 
υπόκεινται σε φορολογία
- Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες 0,00 0,00

46.197,89 (23.436,73 )
Συντελεστής Φόρου 25,00% 29,00%
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 8.005,02 (6.796,65)

Προσαρμογές στο φόρο για μεταβολή στον συντελεστή 407,18 426,90

Φόρος προσωρινών διαφορών 1.114,75 1.148,40

Προβλέψεις και δαπανες πρόσθετων φορολογικών 
υποχρεώσεων

10.000,00 29.797,36

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 19.526,95 24.576,01

Αναλύεται σε:
Τρέχων Φόρο χρήσης 18.005,02 23.000,71
Αναβαλλόμενο Φορο 1.521,93 1.575,30

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
5.22 Δεσμεύσεις - Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 
 
Δεσμεύσεις 
Η εταιρεία δεσμεύεται με σχετική σύμβαση αορίστου χρόνου στη μίσθωση χώρου καθώς και 
στην λήψη διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης από τη μητρική εταιρεία Paperpack – Ι. 
Τσουκαρίδης ΑΒΕΕ, έναντι τιμήματος ίσου με € 74.400,00 ετησίως. 
 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις  χρήσεις 2005,2006 και 2007. 
 
 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 
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Δεν υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες δεν εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ή θα 
έπρεπε να αποκαλυφθούν με άλλο τρόπο.   
 
 
 
5.23 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και αμοιβές προς τη Διοίκηση 
 
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων με τον 
Όμιλο PAPERPACK – Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ εταιριών. Ως συνδεδεμένες εταιρίες, πέραν 
των εταιριών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό στη 
μητρική εταιρία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους, καθώς και αυτές τις 
οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας. 
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PAPERPACK PROMOCARTON Q.P.A.
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ.& 

ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Ε.Ε.
Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΟΛΑ

PAPERPACK 42.176,56 42.176,56

PROMOCARTON 5.950,00 1.656,48 1.104,32 8.710,80

Q.P.A.

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ.& ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ 
Ι. Ε.Ε. 0,00

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 5.950,00 42.176,56 0,00 1.656,48 1.104,32 48.126,56

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2007

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

 
 

PAPERPACK PROMOCARTON Q.P.A.
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ.& 

ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Ε.Ε.
Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΟΛΑ

PAPERPACK 131.550,98 21.562,21 153.113,19

PROMOCARTON 18.492,59 828,24 552,16 19.872,99

Q.P.A.

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ.& ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ 
Ι. Ε.Ε. 0,00

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 0,00 131.550,98 40.054,80 828,24 552,16 171.605,78

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η
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PAPERPACK PROMOCARTON Q.P.A.
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ.& 

ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Ε.Ε.
Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΟΛΑ

PAPERPACK 75.349,60 13.108,39 88.457,99
PROMOCARTON 5.500,00 17.455,02 696,00 464,00 24.115,02

Q.P.A. 0,00
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ.& ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ 

Ι. Ε.Ε. 0,00

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 5.500,00 75.349,60 30.563,41 696,00 464,00 112.573,01

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2007

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 
 

 

PAPERPACK PROMOCARTON Q.P.A.
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ.& 

ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Ε.Ε.
Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΟΛΑ

PAPERPACK 68.523,64 18.852,29 87.375,93
PROMOCARTON 15.539,99 1.102,00 638,00 17.279,99

Q.P.A. 16.485,00 16.485,00
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Μ.& ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ 

Ι. Ε.Ε. 0,00

Μ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 0,00 85.008,64 34.392,28 1.102,00 638,00 121.140,92

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2006

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

 
 

Για τις αποπληρωμές ή εισπράξεις από τα συνδεδεμένα μέρη δεν υπάρχουν σαφείς όροι αποπληρωμής. Οι λογαριασμοί εξοφλούνται στα 

πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής. 



 

Οικονομικές καταστάσεις για την ετήσια περίοδο  
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 

51

Συγκεντρωτικά η ανάλυση των δοσοληψιών με συνδεμένα μέρη έχει ως ακολούθως: 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
31/12/2007 31/12/2006

Μητρική 5.500,00 0,00
Λοιπά συνδεμένα μέρη 18.615,02 17.279,99
Σύνολο 24.115,02 17.279,99

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
31/12/2007 31/12/2006

Μητρική 75.349,60 68.523,64
Λοιπά συνδεμένα μέρη 0,00 35.337,29
Σύνολο 75.349,60 103.860,93

Αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία
31/12/2007 31/12/2006

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 84.482,67 35.000,00
Σύνολο 84.482,67 35.000,00

Εισπρακτέα
31/12/2007 31/12/2006

Μητρική 5.950,00 0,00
Λοιπά συνδεμένα μέρη 2.760,80 19.872,99
Σύνολο 8.710,80 19.872,99

Πληρωτέα
31/12/2007 31/12/2006

Μητρική 42.176,56 131.550,98
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 36.900,00 14.551,08
Σύνολο 79.076,56 167.664,27

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

Αναλυτικά οι περιγραφόμενες ανωτέρω συναλλαγές με Διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοικήσεως της εταιρείας και του Ομίλου έχουν ως κατωτέρω. Ως διευθυντικά στελέχη, όπως 
αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, νοούνται οι: Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, 
Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Λογιστηρίου, Εμπορικός Διευθυντής, Τεχνικός 
Διευθυντής, καθώς και οι συγγενείς των μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών που 
εργάζονται στην Εταιρία και στον Όμιλο. 
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Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και 
διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006
Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών Δ.Σ. 0,00 0,00

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών 0,00 0,00
Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις 84.482,67 35.000,00
Απολείψεις μελών Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως εγκεκριμένες από 
Γ.Σ. 0,00 0,00

Σύνολο: 84.482,67 35.000,00

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης και  διευθυντικά 
στελέχη
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια 0,00 0,00
Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00

Σύνολο: 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και  διευθυντικά 
στελέχη
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006
Υποχρεώσεις από χορηγηθέντα δάνεια 0,00 0,00
Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές 0,00 0,00
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν.Συνελεύσεις 36.900,00 14.551,08
Υποχρεώσεις από απολείψεις κερδών μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γ.Σ. 0,00 0,00

Σύνολο: 36.900,00 14.551,08

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
5.24 Παροχές στο προσωπικό 
 

Το προσωπικό της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006
Μισθωτοί 3 5
Ημερομίσθιοι 0 0

3 5

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007 31/12/2006
Μισθοί και ημερομίσθια 98.482,58 227.900,98
Έξοδα Κοινωνικής ασφάλισης 26.957,84 40.614,41
Αποζημιώσεις τερματισμού υπηρεσίας 4.120,66 0,00
Λοιπες Παροχές σε εργαζόμενους 40,67 0,00

129.601,75 268.515,39

Ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 129.601,75 268.515,39
Ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε στην Ιδιοπαραγωγή παγίων 0,00 0,00

129.601,75 268.515,39

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
5.25 Κέρδη ανά μετοχή 
 

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνονται ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
(Ζημιά) / Κέρδη χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους 31.130 (51.973)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 10.000 10.000

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 3,11 (5,20)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5.26 Διαχείριση κινδύνων  
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μια σειρά χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως συναλλαγματικός 
κίνδυνος, κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων, κίνδυνος τιμής, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος 
ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος εύλογης αξίας από μεταβολές 
επιτοκίων.   
 
Η στρατηγική της Εταιρείας στο θέμα των χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζεται στην 
προσπάθεια ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων αυτών και κινείται 
μακριά από στρατηγικές προβλέψεων και εκτιμήσεων, που σκοπό έχουν την αποκομιδή 
κέρδους από διακυμάνσεις παραγόντων, όπως νομίσματα, επιτόκια κλπ. Για το λόγο αυτό, 
χρησιμοποιούνται ενδεδειγμένες τεχνικές αντιστάθμισης των εν λόγω κινδύνων, με γνώμονα 
πάντα τη προστασία των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 
 
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος πηγάζει από την προμήθεια μέρους των εμπορευμάτων από το 
εξωτερικό με νόμισμα συναλλαγής εκτός του Ευρώ. 
 
Σε δεδομένες χρονικές στιγμές και εφόσον οι περιστάσεις απαιτήσουν αντιστάθμιση 
συναλλαγματικού κινδύνου, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς φερέγγυους συμβαλλόμενους 
(Τράπεζες), καθώς επίσης και να συνάπτει δάνεια σε επιλεγμένα ξένα νομίσματα. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού ούτε επενδύσεις με ρήτρες 
ξένων νομισμάτων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος 
συνδεόμενος με περιουσιακά στοιχεία. 
 
ii) Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων  
 
Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων 
επιτοκίων, επηρεάζοντας το κόστος δανεισμού της Εταιρείας.  
 
Ο εν λόγω κίνδυνος είναι μικρός για την Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η 
Εταιρεία διατηρεί χαμηλού ύψους τραπεζικό δανεισμό.  
 
iii) Κίνδυνος τιμής 
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει χαρτοφυλάκιο εισηγμένων μετοχών, οι μεταβολές στις τιμές των 
οποίων να δημιουργούν αντίστοιχο κίνδυνο.   
 
Επιπλέον, λόγω της εμπορικής φύσης των εργασιών της, καθώς και του γεγονότος ότι 
εμπορεύεται κατά παραγγελία και συνεπώς οι αγορές της προορίζονται για συγκεκριμένες 
παραγγελίες και οι αντίστοιχες τιμές αγοράς και πώλησης είναι προκαθορισμένες, δεν 
εκτίθεται σε ενδιάμεσο κίνδυνο αλλαγής τιμών, οι οποίες να υπονομεύουν το 
προϋπολογισμένο μικτό κέρδος κάθε συναλλαγής. 
 
iv) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Η Εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες και έχει αξιολογήσει πιστωτικά τους πελάτες 
της στο εσωτερικό. Όσον αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα, αυτή είναι περιορισμένη 
και πραγματοποιείται με φερέγγυους πελάτες για τους οποίους ο συνδεόμενος πιστωτικός 
κίνδυνος είναι περιορισμένος και αποδεκτός. Σε διαφορετική περίπτωση οι εξαγωγές 
πραγματοποιούνται μέσω προκαταβολών, πιστώσεων και έναντι φορτωτικών.   
 
v) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος αφού η Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί επαρκή 
διαθέσιμα ή/ και πιστωτικά όρια.  
 
 
vi) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 
των επιτοκίων 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας και κατ� επέκταση οι ταμειακές της ροές δεν επηρεάζονται από 
μεταβολές επιτοκίων.  Επιπλέον η Εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία στο ενεργητικό της που να 
επηρεάζονται από διακυμάνσεις επιτοκίων, παρά μόνο κάποια βραχυπρόθεσμα επενδυτικά 
στοιχεία εξασφαλισμένης απόδοσης.   
 
5.27 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 


