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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
Προς : την Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
Αφορά την ∆ιαχειριστική περίοδο 01/01/2006-31/12/2006 
 
Κύριοι Μέτοχοι,  
 
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σας καλωσορίζω στην ετήσια Τακτική Συνέλευση των 
Μετόχων της εταιρείας και σας υποβάλλω για έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2006. 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιόδου 1/1-31/12/2006 έχουν καταρτισθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
Κατά την απολογιζόµενη εταιρική χρήση οι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 26% 
σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο και διαµορφώθηκαν στο ύψος των 439.661,21 ευρώ έναντι 
348.873,53 ευρώ της προηγούµενης χρήσης. 
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε και στα αποτελέσµατα χρήσης τα οποία παρουσίασαν µικτά κέρδη 
25.971,19 ευρώ έναντι 4.444,32 ευρώ της προηγούµενης χρήσης ενώ τα αποτελέσµατα µετά από 
φόρους παρουσίασαν κέρδη 5.044,64 ευρώ έναντι ζηµιών 15.035,03 ευρώ της προηγούµενης 
χρήσης. 
Παρατίθενται βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες: 
 
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,00 
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  1,58 
Περιθώριο κέρδους προ φόρων και αποσβέσεων 53,77% 
Περιθώριο κέρδους προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών 
και αποσβέσεων  

 
57,05% 

 
Σηµειώνουµε ότι η εταιρεία έχει την έδρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και δεν διατηρεί 
υποκαταστήµατα. 
Αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των µεγεθών της εταιρείας υπάρχει στις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις οι οποίες συµπληρούµενες και από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, 
αποτυπώνουν την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2006. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Οι προοπτικές της εταιρείας είναι θετικές καθ’όσον αναµένεται περαιτέρω αύξηση του κύκλου 
εργασιών και της κερδοφορίας της εταιρείας µέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της 
αύξησης των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
 
 
 
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας   
«Rota Κέντρο Logistics Αποθήκευση – Ανασυσκευασία - ∆ιανοµές Α.Ε.» 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «Rota Κέντρο Logistics Αποθήκευση – 
Ανασυσκευασία - ∆ιανοµές Α.Ε.» (η «Εταιρία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 
31ης ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
που αφορά στη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 
από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων  λογιστικών πολιτικών και τη 
διαµόρφωση λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες είναι εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις.  
 
Ευθύνη ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουµε γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση το διενεργηθέντα έλεγχο.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη 
διενέργεια του ελεγκτικού έργου, µε σκοπό την λήψη εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων 
σχετικά µε  τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  
Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν  την εκτίµηση των 
κινδύνων  ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. Για την εκτίµηση αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας, έτσι ώστε να σχεδιάσει  κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες σε σχέση 
µε τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό να εκφέρει γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,  καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
να στηρίξουν την ελεγκτική µας γνώµη. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια, από 
κάθε ουσιώδη πλευρά, την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2006, καθώς και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση 
που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την 
προσοχή σας στη σηµείωση 11 επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά 
στη τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρίας και ειδικότερα στις ανέλεγκτες φορολογικές 
χρήσεις. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν 
στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις 
σχετικά µε το θέµα αυτό. 
 
 
Έκθεση επί Λοιπών Νοµικών και Κανονιστικών Ρυθµίσεων 
 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι συνεπές µε τις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 

Αθήνα, 16 Mαρτίου  2007 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Αντώνης ∆. Μάρκου 
Α.Μ.  ΣΟΕΛ: 19901 

Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας 250-254, 152 31 Χαλάνδρι 

Α.Μ.  ΣΟΕΛ: E120 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
     31/12/2006  31/12/2005 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ.       
Υλικά πάγια στοιχεία  4   1.074.230,15  1.289.575,88 
Άϋλα στοιχεία 5   43.851,89  55.182,41 
Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις    759,50  759,50 
Σύνολο παγίου ενεργητικού    1.118.841,54  1.345.517,79 
Απαιτήσεις από πελάτες 6   377.010,89  306.799,34 
Λοιπές απαιτήσεις    372,00  572,00 
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 7   7.977,32  9.901,29 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων    385.360,21  317.272,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    1.504.201,75  1.662.790,42 
        
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Μετοχικό κεφάλαιο 15   1.091.500,00  1.091.500,00 
Κέρδη / (ζηµίες) εις νέο    (338.196,55)  (343.241,19) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)    753.303,45  748.258,81 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Αναβαλλόµενοι φόροι 12   24.212,68  23.792,58 
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 13   8.272,13  8.415,70 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10   474.638,07  573.130,71 
 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων    507.122,88  605.338,99 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  9   202.616,45  277.399,04 
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές     25.257,08  16.222,82 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14   15.901,89 15.570,76   
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων    243.775,42  309.192,62 
 
Σύνολο υποχρεώσεων (β)    750.898,30  914.531,61 
        
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)    1.504.201,75  1.662.790,42 
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ROTA κέντρο logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ∆ΙΑΝΟΜΕΣ 

 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
  

 

   

                
                    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

           

 ΣΗΜ.  Περίοδος  Περίοδος     
    1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2005     

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)   439.661,21        348.873,53     

Κόστος πωλήσεων   (413.690,02)        (344.429,21)     

Μικτό κέρδος/(Ζηµίες)   25.971,19             4.444,32     

Άλλα έσοδα  16  140.805,79            140.966,42     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 17  (143.847,64)          (143.779,93)     

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 17  (2.179,29)              (1.640,00)     

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 17       (936,56)                                        --     

Λειτουργικά κέρδη   19.813,49  (9,19)     

Έσοδα από επενδύσεις   13,61  13,53     

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (14.362,36)  (14.694,29)     

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων   5.464,74  (14.689,95)     

Μείον Φόροι  11  (420,10)  (345,08)     

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους   5.044,64  (15.035,03)     
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                                                   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

      
 
   

   Μετοχικό   Αποτελέσµατα               Σύνολο 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ    κεφάλαιο   εις νέον  Ιδίων κεφαλαίων 

         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2005     1.091.500,00    (328.206,16)  763.293,84 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2005        

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους      (15.035,03)  (15.035,03) 

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005     1.091.500,00    (343.241,19)  748.258,81 

         

         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2006      1.091.500,00    (343.241,19)  748.258,81 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01 - 31/12/2006        

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους      5.044,64  5.044,64 

Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006     1.091.500,00    (338.196,55)  753.303,45 
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ROTA κέντρο logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ∆ΙΑΝΟΜΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2005     
Λειτουργικές δραστηριότητες        
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  5.464,74 (14.689,95)    
Πλέον / µείον προσαρµογές για:         
Αποσβέσεις  230.954,25 233.805,61    
Προβλέψεις  3.129,98 3.652,93    

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (98.506,25) (100.545,54)    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  14.362,36 14.694,29     
   155.405,08 136.917,34    
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 

        
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (70.011,55) 19.013,09    
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  6.091,84 (6.897,11)    
Μείον:         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  11.745,91 13.983,03    
Καταβεβληµένοι φόροι                            --  888,75    
   (75.665,62) (2.755,80)    
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  79.739,46 134.161,54    
          
Επενδυτικές δραστηριότητες         
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.278,00) (7.793,78)    
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  -- 2.151,00    
Τόκοι εισπραχθέντες  13,61 13,53    
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.264,39) (5.629,25)    
          
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες         
Εξόφληση δανείων  (77.399,04) (168.570,50)    
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (77.399,04) (168.570,50    
          

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (1.923,97) (40.038,21)    

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  9.901,29 49.939,50    

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  7.977,32 9.901,29    
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ROTA κέντρο logistics Α.Ε. 
Excellence in distribution 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ∆ΙΑΝΟΜΕΣ 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
 
1. Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 

 

Η εταιρεία ROTA ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. έχει συσταθεί στην 
Ελλάδα το 1999 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 ως Ανώνυµη Εταιρεία µε αριθµό µητρώου ΑΕ 
42293/62/Β/99/0057. Έχει έδρα στον ∆ήµο Εχεδώρου, Καλοχώρι, του Νόµου Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5ο 
χλµ εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.yalco.gr 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και διακίνησης-διανοµής 
εµπορευµάτων. 
       
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη: 
 
                 ∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου   Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
                 Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου   Αντιπρόεδρος 
                 Αµαλία ∆. Κωνσταντίνου    Μέλος 
                 Θεόδωρος Μ. Φυτιλής               Μέλος 
                 Eµµανουήλ Α. Πανουσιάδης   Μέλος 
 
Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», µε έδρα στην Ελλάδα, η 
οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο µε ποσοστό 92,70%. 
                                                            
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 
καταρτίζει η µητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», µε την µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 
15/3/2007, τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.yalco.gr και υπογράφονται από τους:                               
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  

  
∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΑΤ. Λ 119476 ΑΤ. Π 317576 
 
 

 
 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
  

  
 Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ 
 ΑΤ. ΑΑ 262854  -Αρ. Αδείας 15514 Α΄Τάξης 
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2. Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

2.1 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2006 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 
31 ∆εκεµβρίου 2006. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και των ερµηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Π.  (IFRIC) της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ισχύουν κατά την 31-12-2006.   
 
Η εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις πρόνοιες που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων όπως παρουσιάζεται στο ∆.Λ.Π. 39 που δεν υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και µε 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 
2.2 Νέα Πρότυπα,  ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆.Π.Χ.Π., τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του 
οµίλου και της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 
∆.Π.Χ.Π. 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο 
∆.Λ.Π. 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου(εφαρµόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2007) 
 
Το ∆.Π.Χ.Π. 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την 
βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά 
µέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό 
κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε 
τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆.Π.Χ.Π. 7 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του 
∆.Λ.Π. 32, (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις 
εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 
Η σχετική προσαρµογή του ∆.Λ.Π. 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µιας 
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. 
Η εταιρεία θα εφαρµόσει το πρότυπο αυτό καθώς και την αναπροσαρµογή του ∆.Λ.Π. 1 στην επόµενη 
χρήση και θα παρουσιάσει τις επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις.   

 
∆.Π.Χ.Π. 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2009) 
 
Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα και υιοθετεί µια διοικητική 
προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα 
παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των 
λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να 
είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων και οι 
εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές.   
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Η εταιρεία είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. Το ∆.Π.Χ.Π. 8 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆.Λ.Π. 29 – Οικονοµικές καταστάσεις 
σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή 
µετά την 1 Μαρτίου 2006) 
 
Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρεία διαπιστώνει την ύπαρξη 
υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισµός 
την προηγούµενη περίοδο,  να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονοµία σε 
κατάσταση υπερπληθωρισµού. Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
 
∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 2 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
κατά ή µετά την 1 Μαΐου 2006) 
 
Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 
εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρεία παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να µεταβιβάσει µετρητά ή τα άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των 
µετοχών της), όταν το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την 
εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται. Η 
∆ιερµηνεία 8 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία, αφού δεν υφίσταται παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των µετοχών. 
 
 
∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουνίου 2006) 
 
Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρεία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα ενσωµατωµένο 
παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την οποία απαγορεύει 
µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους του συµβολαίου που µεταβάλλουν 
ουσιαστικά τις ταµιακές ροές. Η ∆ιερµηνεία 9 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
 
∆ιερµηνεία 10,  Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2006) 
 
 
Η ∆ιερµηνεία 10 µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί 
ζηµία αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους 
διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς 
αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
Η ∆ιερµηνεία 10 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιερµηνεία 10 δεν έχει 
εφαρµογή στην εταιρεία. 
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∆ιερµηνεία 11, ∆.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιρειών ιδίου οµίλου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007) 
 
Αυτή η ∆ιερµηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί  
συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθoρίζονται 
από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου 
η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι 
µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και 
στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα όπου 
οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί των συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η 
∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία, καθώς επίσης δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 

 
∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements)  (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 
 
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται το τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει 
να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) για να 
καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις 
σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν 
έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η εταιρεία είναι στην διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτής της ∆ιερµηνείας στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

      3.1 Λειτουργικά Ακίνητα 
 

Η εταιρεία έχει µισθώσει οικόπεδο από τη µητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
για περίοδο 12 ετών και επί του οικοπέδου αυτού έχει ανεγείρει κτιριακές εγκαταστάσεις τις οποίες 
χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της λειτουργίας της. Οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις απεικονίζονται στον 
ισολογισµό στο αρχικό κόστος κτήσης µειωµένες µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις.  
Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, λοιπός εξοπλισµός) απεικονίζονται στον 
ισολογισµό, στο αρχικό κόστος κτήσης τους, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και την 
αναγνωρισµένη ζηµία από αποµείωση της αξίας τους. 
Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όλων των ενσώµατων παγίων επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την 
πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων κατά την µετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα ∆.Π.Χ.Π. την 1-1-2004. 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους µειωµένα µε τα ποσά που 
αναγνωρίζονται ως ζηµία από αποµείωση της αξίας τους. 
Οι αποσβέσεις λογίζονται σύµφωνα µε την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων (εκτός από τα γήπεδα 
και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή που δεν αποσβένονται) χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο, 
ώστε να αποσβεσθούν µέσω αποτελεσµάτων, το κόστος ή η αξία αποτίµησης των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων, στην περίοδο της ωφέλιµης ζωής τους. 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται στο µικρότερο χρονικό διάστηµα µεταξύ της 
ωφέλιµης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας µίσθωσης του µισθωµένου ακινήτου. 
Για την απόσβεση χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές: 

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων                        9-20% 
2. Μηχανήµατα - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός            8-10% 
3. Μεταφορικά µέσα                                                             10-15% 
4. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές                                                     15% 
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                                             15% 

Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου, 
καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του 
και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της 
περιόδου που πραγµατοποιούνται, ενώ οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό κόστος 
κτήσης. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

 
         3.2 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 
Πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση, επανεξετάζονται για αποµείωση, όταν δηµιουργούνται συνθήκες µη 
ανάκτησης της αναπόσβεστης αξίας. Η ζηµιά από την αποµείωση, βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης 
κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη της ανακτήσιµης 
αξίας. 
 
 

       3.3 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 
 

Τα στοιχεία άυλου ενεργητικού παρουσιάζονται στην αξία κτήσης µείον τις συσωρευµένες αποσβέσεις. 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση την σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης 
ζωής τους. 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα εξής: 
Λογισµικά προγράµµατα  15% 
 

       3.4 Εµπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες καταχωρούνται αρχικά στην αγοραία τιµολογιακή αξία. Οι 
αρχικά καταχωρούµενες απαιτήσεις µειώνονται λόγω επισφαλειών µε σχηµατισµό της απαιτούµενης 
πρόβλεψης η οποία πρόβλεψη βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
 

       3.5 ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3µηνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.  
 
 

       3.6 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους µέσω εκροών πόρων και η 
εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 
προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται 
προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 

 
 
 

     3.7 Φόρος εισοδήµατος  
 
Το έξοδο φόρου εισοδήµατος αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου, του 
οποιοδήποτε πληρωτέου φόρου για τα προηγούµενα χρόνια, και της αναβαλλόµενης φορολογίας. 
Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το 
φορολογητέο κέρδος διαφοροποιείται από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα 
αποτελέσµατα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες 
χρήσεις και επί πλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται. 
Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
Για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας εισοδήµατος χρησιµοποιούνται οι ισχύοντες 
φορολογικοί συντελεστές ή εκείνοι που θα ισχύουν σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 
κλεισίµατος του ισολογισµού. 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται, στο βαθµό που µελλοντικά φορολογητέα κέρδη 
είναι επαρκή να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των προσωρινών διαφορών που δηµιουργούν 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου Αρ. 12 – Φόροι Εισοδήµατος. 

 
 
     3.8 Υποχρεώσεις 

 

Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 
 
 

     3.9 Αναγνώριση Εσόδων  
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της 
λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, Φ.Π.Α. και άλλους φόρους, που σχετίζονται µε 
πωλήσεις.  
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην χρήση. 
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  3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 
 
 
 
  3.10 Κρατικές επιχορηγήσεις  

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κάλυψη δαπάνης αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν εισπραχθούν 
και παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα χρήσης στα άλλα έσοδα. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία αντιµετωπίζονται σαν αναβαλλόµενο έσοδο, 
εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια 
της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων. 
  

 
 
   3.11 Παροχές προς το προσωπικό  

 
Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην χρήση καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα, ενώ τα οφειλόµενα ή προπληρωθέντα ποσά στον ισολογισµό. Η εταιρεία δεν έχει κανένα 
σχέδιο καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό για την αφυπηρέτηση παρά µόνο σχέδια 
καθορισµένης συνεισφοράς σε κρατικά ασφαλιστικά ταµεία. 
Για παροχές προς το προσωπικό λόγω τερµατισµού της υπηρεσίας η εταιρεία αναγνωρίζει αυτές που 
καθορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται µε 
αναλογιστική µελέτη από εγκεκριµένο αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρµογές στο ποσό που έχει αναγνωρισθεί. 
 

 

     3.12 Κόστος δανεισµού  
 
Το κόστος δανεισµού για την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, για τα οποία 
απαιτείται σηµαντική χρονική περίοδος µέχρι να παραδοθούν στην διαδικασία παραγωγής ή να είναι 
έτοιµα για πώληση καθώς και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης 
µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 

 
 
 
     3.13 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές ξένου συναλλάγµατος  

 
Το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας είναι το € (ευρώ) και οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
στο λειτουργικό νόµισµα. 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση την ισοτιµία 
συναλλάγµατος την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 
που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετατρέπονται στο λειτουργικό 
νόµισµα µε την ισοτιµία κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Τα µη νοµισµατικά στοιχεία (πάγια, αποθέµατα, προβλέψεις, υπεραξία) παρουσιάζονται στο λειτουργικό 
νόµισµα (ευρώ) µε την ισοτιµία συναλλάγµατος που χρησιµοποιήθηκε στην αρχική καταχώρησή τους. 
Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισµό των νοµισµατικών στοιχείων 
ή από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων κατά την σύνταξη του ισολογισµού καταχωρούνται 
στα αποτελέσµατα της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 
 

     3.14 Μισθώσεις  
 
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης 
σχεδόν όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του µισθίου µεταφέρονται ουσιαστικά στον 
µισθωτή και σε λειτουργικές µισθώσεις όταν δεν µεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 
της ιδιοκτησίας. 
Για τις λειτουργικές µισθώσεις τα µισθώµατα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης σύµφωνα µε την 
ευθεία µέθοδο κατά την διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. 
Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί µια λειτουργική µίσθωση 
κατανέµονται µε την σταθερή µέθοδο καθ’ όλη την διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. 

 

 

     3.15 ∆ιαχείριση χρηµατοπιστωτικού κινδύνου. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Οι πιστώσεις προς τους πελάτες καθορίζονται ανάλογα µε την φερεγγυότητα τους, ώστε να περιορίζεται 
ο βαθµός επισφαλειών από µη είσπραξη απαιτήσεων. 
Σε περιπτώσεις που κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων διαπιστώνονται επισφάλειες η 
εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της περιόδου.   
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4.Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα υλικά πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:  

 

 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ  
Η Εταιρεία 31-12-2006 

Ενσώµατα πάγια Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήµατα-
Τεχν. Εγκ/σεις-
Λοιπ. µηχ. 
εξ/σµός  

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Σύνολα 

Αξίες την 31/12/2005 1.837.796,33 180.350,06 20.983,98 327.059,67 2.366.190,04

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2006 -- -- -- 4.278,00 4.278,00

Αξίες την 31/12/2006 1.837.796,33 180.350,06 20.983,98 331.337,67 2.370.468,04

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2005 846.442,61 70.935,86 9.516,50 149.719,19 1.076.614,16

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006 168.649,12 14.545,82 2.308,23 34.120,56 219.623,73

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006 1.015.091,73 85.481,68 11.824,73 183.839,75 1.296.237,89

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 822.704,60 94.868,38 9.159,25 147.497,92 1.074.230,15

 

 

 

 

Η Εταιρεία 31-12-2005 

Ενσώµατα πάγια Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήµατα-
Τεχν. Εγκ/σεις-
Λοιπ. µηχ. 
εξ/σµός  

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Σύνολα 

Αξίες την 31/12/2004 1.837.796,33 180.350,06 20.983,98 321.866,89 2.360.997,26

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 -- -- -- 7.793,78 7.793,78

Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 -- -- -- 2.601,00 2.601,00

Αξίες την 31/12/2005 1.837.796,33 180.350,06 20.983,98 327.059,67 2.366.190,04

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2004 674.364,68 56.390,04 7.208,27 117.086,48 855.049,47

Ακυρωθείσες αποσβέσεις -- -- -- 910,40 910,40

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 172.077,93 14.545,82 2.308,23 33.543,11 222.475,09

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2005 846.442,61 70.935,86 9.516,50 149.719,19 1.076.614,16

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 991.353,72 109.414,20 11.467,48 177.340,48 1.289.575,88

 

 

Επί των παραπάνω πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
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5. Άϋλα στοιχεία 
    Τα άϋλα στοιχεία αποτελούνται από λογισµικά που κατέχει η εταιρεία και αναλύονται ως εξής: 
 
 
 Η Εταιρεία 31-12-2006  

΄Αϋλα στοιχεία Λογισµικά 

Αξίες την 31/12/2005 107.818,43 

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2006 -- 

Αξίες την 31/12/2005 107.818,43 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2005 52.636,02 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2006 11.330,52 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2006 63.966,54 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 43.851,89 

 
 
 
 
 
                  Η Εταιρεία 31-12-2005 

΄Αϋλα στοιχεία Λογισµικά 

Αξίες την 31/12/2004 107.818,43 

Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 -- 

Αξίες την 31/12/2005 107.818,43 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2004 41.305,50 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 11.330,52 

Αποσβέσεις µέχρι 31/12/2005 52.636,02 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 55.182,41 

 

6. Απαιτήσεις κατά πελατών 
    Οι απαιτήσεις αναλύονται: 
 
        ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

     Η Εταιρεία  

31-12-2006 31-12-2005 
   

Πελάτες  370.537,26 282.306,27 
Επιταγές εισπρακτέες  6.473,63 24.493,07 
Σύνολο 377.010,89 306.799,34 
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες                       --                       -- 
Υπόλοιπο απαιτήσεων κατά πελατών 377.010,89 306.799,34 
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7. ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
   Ανάλυση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών:  
 
             ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 

     Η Εταιρεία  
31-12-2006 31-12-2005 

   
Ταµείο (σε µετρητά) 7,05 1.186,50 
Καταθέσεις σε τράπεζες 7.970,27 8.714,79 
Σύνολο διαθεσίµων και ταµιακών 
ισοδύναµων 

 
7.977,32 

 
9.901,29 

 
 
 
8. Μακροπρόθεσµα δάνεια 
    Τα µακροπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής: 
 
             ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 

     Η Εταιρεία  
31-12-2006 31-12-2005 

   
∆άνεια τραπεζών -- 76.753,78 
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος -- 76.753,78 
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµων δανείων -- -- 

 
 
       
 
9. Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

             ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

     Η Εταιρεία  
31-12-2006 31-12-2005 

   
∆άνεια τραπεζών 202.616,45 200.645,26 
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στην 
επόµενη χρήση 

 
-- 

 
76.753,78 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
τραπεζικών υποχρεώσεων 

 
202.616,45 

 
277.399,04 

 
      Το µέσο σταθµικό επιτόκιο δανεισµού κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού ανέρχεται σε ποσοστό 4,80%.     
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10. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
      Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων. 
      Κρατικές επιχορηγήσεις 
      Έχουν εισπραχθεί επιχορηγήσεις που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της εταιρείας. 
 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 Η Εταιρεία 
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων έως 31-12-2004 673.202,32 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1-1 έως 31-12-2005 100.071,61 
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31-12-2005 573.130,71 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου1-1 έως 31-12-2006         98.492,64 
Υπόλοιπο λογαριασµού επιχορηγήσεων 31-12-2006 474.638,07 

    
 

11. Φόρος εισοδήµατος 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι για την χρήση 
2005 32%, για την χρήση 2006 29% και από την χρήση 2007 και µετέπειτα 25%.  
Οι φορολογικές ζηµιές, στον βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση 
που αφορούν. 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005-2006 και ως εκ τούτου, οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.  

 

Ο φόρος εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα αναλύεται  ως ακολούθως: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

     Η Εταιρεία  

31-12-2006 31-12-2005 
Τρέχουσα φορολογία  -- -- 
Αναβαλλόµενη φορολογία 420,10 345,08 
Σύνολο 420,10 345,08 

 

Η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και των 
ποσών που προκύπτουν από την εφαρµογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος της 
εταιρείας (2005:32%, 2006:29%) επί των αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει ακολούθως: 
 

Η Εταιρεία  

31-12-2006 31-12-2005  
Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, ως κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 
5.464,74 

 
(14.689,95) 

 

 
Συντελέστης φορολογίας 

 
29% 

 
32% 

 

Φόρος εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου  
φορολογικού συντελεστή 

 
1.584,77 

 
(4.700,78) 

 

Φόρος που αναλογεί στις διαφορές ∆.Π.Χ.Π. µε 
φορολογία εισοδήµατος 

 
(1.002,56) 

 
(2.864,88) 

 

Μη επιστρεπτέος φόρος εισοδήµατος -- 7.910,74  
Φόρος που αναλογεί στις φορολογικές ζηµίες 
προηγούµενων χρήσεων προς κάλυψη 

 
(1.002,31) 

 
                      -- 

 

Εξοδο φόρου σε κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 420,10 345,08  
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12. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αναλύονται ως εξής: 
 
 
 
 

Αναβαλλόµενη φορολογία της εταιρείας (Υποχρέωση) 
 
 

 Αποσβέσεις Προβλέψεις για 
αποζηµιώσεις 
προσωπικού 

Επιχορηγήσεις 
παγίων 
επενδύσεων 

Σύνολο 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 51.680,19 (1.863,94) (26.368,75) 23.447,50 
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της 
χρήσεως 

 
   (740,22) 

 
    (239,99) 

 
   1.325,29 

 
345,08 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 50.939,97   (2.103,93) (25.043,46) 23.792,58 
Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της 
χρήσεως  

 
     719,33 

 
      35,90 

 
    (335,13) 

 
420,10 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 51.659,30 (2.068,03) (25.378,59) 24.212,68 
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13. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή. 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 5% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1% 

 
 

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: 
 
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

         Η Εταιρεία  
31-12-2006 31-12-2005 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 8.415,70 7.455,77 
Συνταξιοδοτικές παροχές 549,43 959,93 
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (693,00)                     -- 
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 8.272,13 8.415,70 

 

 

           Τα ποσά που αφορούν στο κόστος συνταξιοδοτικών παροχών έχουν ως εξής: 
 
            ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

         Η Εταιρεία  
Ανάλυση συνταξιοδοτικών  παροχών 31-12-2006 31-12-2005 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 646,39 1.032,10 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 188,73 165,31 
Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά 
(κέρδη)/ζηµίες (285,69) (237,48) 
Σύνολο συνταξιοδοτικών παροχών 549,43 959,93 

 
 
 

Η επιβάρυνση για τη χρήση έχει περιληφθεί στα έξοδα προσωπικού στις κάτωθι κατηγορίες του     
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως : 

 
 
 

         Η Εταιρεία  
 31-12-2006 31-12-2005 

Έξοδα διοίκησης 549,43 959,93 
Σύνολο 549,43 959,93 
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14. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
      Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
           ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

      Η Εταιρεία  

31-12-2006 31-12-2005 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 7.380,65 6.471,79 
Πιστωτές διάφοροι  3.413,55 2.936,96 
Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη (πλην 
του φόρου εισοδήµατος) 

 
5.107,69 

 
6.162,01 

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 

 
15.901,89 

 
15.570,76 

 

 

 

15. Μετοχικό κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.091.500,00 και διαιρείται σε 370.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,95 € η κάθε µετοχή. Όλες οι µετοχές που έχουν εκδοθεί έχουν εξοφληθεί 
πλήρως. 

 

 

 

16. Άλλα έσοδα 
      Τα άλλα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
       ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

         Ο Όµιλος  

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 
   
Έσοδα από ενοίκια 25.200,00 25.200,00 
Αναλογούσες στην χρήση 
επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 

 
98.492,64 

 
100.071,61 

Λοιπά 17.113,15 15.694,81 
Σύνολο άλλων εσόδων 140.805,79 140.966,42 
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17. Λειτουργικά έξοδα 
     Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  
 
       ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

     Η Εταιρεία 
   1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2005 
      
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   33.536,58  32.119,49 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων   21.512,44  23.753,30 
Παροχές τρίτων   13.030,01  12.257,60 
∆ιάφορα έξοδα   19.283,97  21.402,99 
Αποσβέσεις   55.655,19  55.886,55 
Λοιπά έξοδα   3.945,30  -- 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων   146.963,49  145.419,93 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι κατά την 31-12-2006 7 άτοµα και κατά την 31-12-2005 7 
άτοµα. 
 
 
 
 
18. Κέρδη ανά µετοχή 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

           ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

       Η Εταιρεία  
    1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2005  
Κέρδη χρήσεως µετά την φορολογία      
ως κατάσταση αποτελεσµάτων                5.044,64  (15.035,03)  
Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών     
για τους σκοπούς των βασικών κερδών ανά 
µετοχή 

                   
370.000  370.000  

 Κέρδος (ζηµία) ανά µετοχή                              0,0136             (0,0406)  
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19. Λειτουργικές µισθώσεις 

Η εταιρεία ως µισθωτής έχει προβεί σε µακροχρόνια µισθωτήρια συµφωνητικά 12 ετών, που αντιπροσωπεύει 
µίσθωµα οικοπέδου, και επί του οικοπέδου αυτού έχει ανεγείρει κτιριακές εγκαταστάσεις τις οποίες 
χρησιµοποιεί για τις ανάγκες λειτουργίας της. Η χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχει ανεγείρει, 
µετά το πέρας της µίσθωσης του οικοπέδου θα περιέλθει στην εκµισθώτρια µητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO». 
 
      ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

    Η Εταιρεία 
 31-12-2006 31-12-2005 
Μισθώµατα που αναγνωρίσθηκαν ως 
έξοδα της χρήσεως 

 
7.043,28 

 
7.043,28 

 
 
 
 
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού οι αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων είναι πληρωτέες ως εξής: 
 
 
    ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

    Η Εταιρεία 
 31-12-2006 31-12-2005 
Εντός του επόµενου έτους 7.043,28 7.043,28 
Από δεύτερο έως πέµπτο έτος 22.889,86 28.173,12 
Μετά το πέµπτο έτος                -- 1.760,82 
Σύνολο 29.933,14 36.977,22 
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20. Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας προς και από συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
                                                                                       Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 31/12/2006 31/12/2005   
     
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     
προς Όµιλο 211.528,89 207.960,63   
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                   --                 --    
 211.528,89 207.960,63   
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     
από Όµιλο 7.281,68 7.100,44   
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                    --                      --   
 7.281,68 7.100,44   
Απαιτήσεις     
από Όµιλο 298.893,46 248.370,03   
από Λοιπά συνδεδεµένα µέρη                    --                      --   
 298.893,46 248.370,03   
Υποχρεώσεις     
προς Όµιλο -- --   
προς Λοιπά συνδεδεµένα µέρη              --                      --   
               --              --   
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µέλη της διοίκησης 

 
8.700,00 

 
12.700,00 

  

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης  

 
                  -- 

 
                     -- 

  

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 

 
               -- 

 
                     -- 

  

 

 

 

 

21. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση η λειτουργία της εταιρείας. 

 

 

22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού 
Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων δεν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο 
να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της εταιρείας την 31-12-2006. 


