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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
υμβούλιο της ΜΕΡΚΟ Α.Ε. την 17 Μαρτίου 2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και την ανάρτησή τους
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.diassa.gr . Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονομικά
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας , σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Φρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επίσης επισημαίνεται ότι χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στο τύπο
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων .

τέλιος K. Πιτάκας
Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου
& Διευθύνων ύμβουλος
ΜΕΡΚΟ Α.Ε.
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ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΚΩΣΑ ΜΕΡΚΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «ΚΩΣΑ ΜΕΡΚΟ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ» (η Εταιρία), 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 εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής 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. Σα 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 εταιρίας. 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 Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
Σαμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η Έκθεση του Διοικητικού υμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α
παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΙΩΑΝΝΗ Π.ΡΑΛΛΗ
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 14521
.Ο.Λ. α.ε.
ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ
Υωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα
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ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΜΕΡΚΟ ΑΕ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε τη τιμή να σας υποβάλουμε προς έγκριση τις εταιρικές ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ,
που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης,
την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Σαμειακών Ροών και τις ημειώσεις
επί των Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί µε τη παρούσα έκθεση, που αφορούν την διαχειριστική
Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και τη 31η Δεκεμβρίου 2007.
χετικά με τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και
την προβλεπόμενη από το Διοικητικό υμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις έχουμε να
σας εκθέσουμε τα εξής:
Σα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 2007 ήταν:
Σην 4η επτεμβρίου 2007 η εταιρία ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΒΕΕ ,η οποία είναι εισηγμένη στο Φρηματιστήριο
Αθηνών ,απέκτησε το 51% των μετοχών της εταιρίας «ΜΕΡΚΟ Α.Ε.»
υνέπεια του ανωτέρω γεγονότος η εταιρία κατήρτισε για πρώτη φορά τις Οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Πληροφόρησης .
Η Εταιρία οδηγήθηκε σε μείωση των μεγεθών της κατά το 2007 , σε σύγκριση με το 2006. Ειδικότερα, ο κύκλος
εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 11% στα 17,96 εκατ. ευρώ έναντι 20,20 εκατ. ευρώ το 2006, η λειτουργική ζημία
(EBITDA) αυξήθηκε στα 0,78 εκατ. ευρώ, έναντι 0,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, η ζημία προ φόρων
αυξήθηκε στα 1,07 εκατ. ευρώ έναντι 0,49 εκατ. ευρώ το 2006, και η ζημία μετά από φόρους αυξήθηκε στα 0,82 εκατ.
ευρώ, έναντι 0,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι η Εταιρία στη χρήση 2007 είχε αρνητικά αποτελέσματα.
Οικονομική θέση της Εταιρίας
Οι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας
σύγκριση µε το προηγούμενο έτος, ως εξής:

κατά το τέλος του 2007, διαμορφώθηκαν σε

31/12/2007

31/12/2006

71,34%

56,84%

Ξένα προς ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια

3,36

3,30

Δανειακή επιβάρυνση
Σύνολο υποχρεώσεων / Ενεργητικό

0,77

0,77

-2,67

-0,99

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων
Βαθµός παγιοποίησης (%)
Καθαρά πάγια / Ενεργητικό (%)

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων
Κέρδη προ φόρων και τόκων / Τόκοι
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Απασχόλησης
Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο
Καθαρά πάγια / Aπασχολούµενοι

144.541,53

201.948,73

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο
Ενεργητικό / Aπασχολούµενοι

202.617,66

355.320,07

Πωλήσεις ανά απασχολούµενο
Κύκλος εργασιών / Aπασχολούµενοι

280.756,21

439.139,05

Λειτουργικά κέρδη ανά απασχολούµενο
Λειτουργικά κέρδη / Aπασχολούµενοι

-12.264,73

-5.446,19

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο
Κέρδη πρό φόρων / Aπασχολούµενοι

-16.742,73

-10.780,82

Οι οικονομικοί δείκτες είναι ικανοποιητικοί, αν ληφθούν μάλιστα υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες που αφορούν
τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.
Από όσα προαναφέρθηκαν, αλλά και από μία σε βάθος μελέτη των οικονομικών καταστάσεων, προκύπτει ότι η
Εταιρία είναι σταθερή από οικονομική άποψη, αλλά οι αποδόσεις της δεν είναι ικανοποιητικές .
Προβλεπόμενη πορεία
Με βάση τη εξέλιξη των επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, είμαστε αισιόδοξοι ότι και το έτος 2008 θα είναι
ικανοποιητικό από άποψη πωλήσεων και αποτελεσμάτων .
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Σο Διοικητικό υμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και
κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων
κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
α) Κίνδυνος αγοράς
1) υναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς δεν εκτίθενται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο
2) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των περιορισμένων επενδύσεων .
3) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Η έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από μακροπρόθεσμες
χρηματοδοτικές μισθώσεις και τραπεζικά δάνεια .
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία
επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Σο κόστος δανεισμού δύναται να
αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση
απρόοπτων γεγονότων.
Οι αναλύσεις ευαισθησίας παρακάτω βασίζονται σε μια αύξηση η μείωση 1% στο επιτόκιο .
Η αύξηση η μείωση του επιτοκίου κατά 1% θα είχε ως αποτέλεσμα, κέρδος η ζημία μετά από φόρους στα αποτελέσματα
της χρήσης και στη καθαρή θέση , ύψους 35 χιλ ευρώ το 2007 (2006: 33 χιλ ευρώ).
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες
με μειωμένο βαθμό απωλειών.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
υνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων , η Εταιρία διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί
διαθεσιμότητα πιστώσεων.
Η διοίκηση επισκοπεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές.
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(δ) Κίνδυνος αποθεμάτων
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημιά, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές,
θνησιμότητα, κλοπές κλπ, η εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.π. για
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
α) να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της
β) να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους
γ)να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή , η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Τποκαταστήματα
Η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα
Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις , που
καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
Μάνδρα Αττικής , 17 Μαρτίου 2008

Σο Διοικητικό υμβούλιο

Η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού υμβουλίου προς την Σακτική Γενική υνέλευση είναι αυτή που αναφέρεται στην
έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2008
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΙΩΑΝΝΗ Π. ΡΑΛΛΗ
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ.14521
ΟΛ α. ε.
ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ
Υωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα
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1.1 ΙΟΛΟΓΙΜΟ
Ποσά εκφρασμένα σε €
ημείωση

31/12/2007

31/12/2006

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια τοιχεία
Άυλα πάγια
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

7.1
7.2
7.3

9.250.657,94
117.341,54
2.725,00
9.370.724,48

9.289.641,41
187.233,22
2.682,00
9.479.556,63

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.4
7.5
7.6
7.7

69.951,97
2.553.444,74
447.538,62
525.870,37
3.596.805,70
12.967.530,18

165.458,87
4.443.702,49
905.271,98
1.350.733,40
6.865.166,74
16.344.723,37

7.8
7.9

3.003.120,00
14.446,62
-40.139,74
2.977.426,88

3.003.120,00
14.446,62
786.333,24
3.803.899,86

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Τποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις
Προβλέψεις

7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

2.480.011,01
87.446,56
41.736,00
2.123.361,73
218.177,25
4.950.732,55

2.058.007,92
350.685,75
32.396,00
2.298.501,97
200.000,00
4.939.591,64

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Τποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.15
7.10
7.16

2.446.545,34
2.189.391,68
403.433,73
5.039.370,75

4.828.950,27
2.380.451,46
391.830,14
7.601.231,87

9.990.103,30

12.540.823,51

12.967.530,18

16.344.723,37

ύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
ύνολο Καθαρής Θέσης

ύνολο υποχρεώσεων
ύνολο Καθαρής Θέσης και Τποχρεώσεων
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1.2 ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
ποσά εκφρασμένα σε €

31/12/2007

31/12/2006

17.968.397,24
-14.766.722,38
-162.403,50
-1.502.979,25
-351.014,17
-430.582,80
-1.208.348,78
-437.695,22
-102.441,74
208.848,02
-784.942,58
5.391,35
-291.983,69
-1.071.534,92
245.061,94
-826.472,98

20.200.396,49
-17.223.853,79
-82.287,61
-873.377,98
-310.053,06
-346.201,80
-1.432.862,61
-273.259,96
-40.396,26
131.372,00
-250.524,58
4.060,19
-249.453,53
-495.917,92
123.634,90
-372.283,02

-826.472,98

-372.283,02

-8,26

-3,72

ημείωση
Πωλήσεις Εμπορευμάτων-Προϊόντωνκαι λοιπών αποθεμάτων
Κόστος Εμπορευμάτων -Μεταβολές αποθεμάτων Προϊόντων
Αναλώσεις υλών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα
Άλλα έσοδα
Κέρδη/(ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες
Φρηματοοικονομικά έσοδα
Φρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Υόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Αποδιδόμενο σε:
Μετόχους Εταιρίας
Κέρδη (ζημίες) κατά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής-βασικά σε ευρώ

7.17

7.18
7.19

7.20

1.3 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ
ποσά εκφρασμένα σε €

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΜΕΣΟΦΟΤ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ

Μετοχικό
κεφάλαιο
Τπόλοιπα 01.01.2006
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2006
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
- Αποτέλεσμα περιόδου
υνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου
Τπόλοιπα 31.12.2006

3.003.120,00

Τπόλοιπα 01.01.2007
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
- Αποτέλεσμα περιόδου
υνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου
Τπόλοιπα 31.12.2007
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Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

ύνολο
Καθαρής
Θέσης

14.446,62

1.158.616,26

4.176.182,88

3.003.120,00

14.446,62

-372.283,02
-372.283,02
786.333,24

-372.283,02
-372.283,02
3.803.899,86

3.003.120,00

14.446,62

786.333,24

3.803.899,86

14.446,62

-826.472,98
-826.472,98
-40.139,74

-826.472,98
-826.472,98
2.977.426,88

3.003.120,00
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1.4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €
31.12.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποσβέσεις επιχ.παγιων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
ύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων
Σόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
ύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Φρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
ύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) +
(β) + (γ)
Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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31.12.2006

-1.071.534,92

-495.917,92

437.695,22
16.882,95
-175.140,24
-5.391,35
291.983,69

273.259,96
10.073,00
-98.774,03
-4.060,19
249.453,53

95.506,90
2.347.948,11
-2.370.801,34

-124.739,44
-1.948.353,34
1.811.553,17

-291.983,69
0,00
-724.834,67

-249.453,53
0,00
-576.958,79

0,00
-337.363,02
1.000,00
0,00
5.391,35
0,00
-330.971,67

0,00
-1.290.726,20
0,00
965.723,00
4.060,19
0,00
-320.943,01

0,00
247.398,84
0,00
-16.455,53
0,00
230.943,31

0,00
404.616,70
0,00
0,00
0,00
404.616,70

-824.863,03
1.350.733,40
525.870,37

-493.285,10
1.844.018,50
1.350.733,40
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ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Σης χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007
1. Πληροφορίες για την Εταιρία
1.1 Γενικές πληροφορίες
Η ΜΕΡΚΟ Α.Ε (η “Εταιρία’’) είναι ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45533/03/Β/00/2/06
έχει την έδρα της στη Μάνδρα Αττικής . Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία αλιευμάτων.
Η εταιρία είναι θυγατρική κατά 51% της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε. » της οποίας οι
μετοχές είναι εισηγμένες στο Φρηματιστήριο Αθηνών.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις, με τη μέθοδο της πλήρους
ενοποίησης , πού έχουν συνταχθεί από τη μητρική εταιρία «ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε. »
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www. merkos .gr
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007, εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό υμβούλιο την 17 Μαρτίου 2008 και υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της Εταιρίας κατά την
Ετήσια Σακτική Γενική υνέλευση του 2008.
Σο Διοικητικό υμβούλιο αποτελείται από τους:
τέλιος Πιτάκας , Πρόεδρος & Διευθύνων ύμβουλος Δ..
Κωνσταντίνος Μέρκος , Αναπληρωτής Διευθύνων ύμβουλος
Ιωακείμ Σσουκαλάς , Μέλος του Δ..
τέφανος Μανέλλης , Μέλος του Δ..
Γεώργιος Πιτάκας , Μέλος του Δ..
2 Οι ημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρία
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας , συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠ.Φ.Π) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς
και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα
οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απεικονίζονται σε Ευρώ, το επίσημο νόμισμα της χώρας όπου
εδρεύει η Εταιρία. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΦΠ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. ημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την
εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρίας
έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο. Οι πολιτικές που
αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.

2.2 Σμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας
«Σομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρίας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα με
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται
(επιχειρηματικός τομέας) . Ανάλογη διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η
δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας) . Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία αλιευμάτων και την εμπορία
τους στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.3 Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Σα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στις
αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης κατά
την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠΦ. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις σωρευμένες αποσβέσεις και (β)
την τυχόν απαξίωση των παγίων .
Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σημαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων
κεφαλαιοποιούνται . Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία
κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την
εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων . Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κ.λ.π. των παγίων
καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους .
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων . Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται . Η
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής :

ελίδα 10 από 25

Οικονομικές καταστάσεις
31 Δεκεμβρίοσ 2007
Βιομηχανικά κτίρια
Λοιπά κτίρια
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα

40 έτη
25 έτη
5-15 έτη
3,3-5 έτη
5-10 έτη

Σα γήπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν αποσβένονται.
Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει,
εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση προκειμένου η
λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.
Σο ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής
πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση
και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.
Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία
τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για
τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία
που δεν δημιουργούν ταμιακές εισροές από τη συνεχή χρήση ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών
στοιχείων, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το
περιουσιακό στοιχείο.
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθενται, αποσύρονται, ή όταν
αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους.

δεν

Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε
βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Εταιρία εμφανίζονται στη τιμή κτήσεώς τους, μειωμένα
κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το ποσό της αποµείωσης της
αξίας τους .
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της
σταθερής απόσβεσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους . Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των
στοιχείων αυτών έχει ως ακολούθως :
Λογισμικά προγράμματα
3,3 -5 έτη
Σα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης
της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Σα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία
υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα
ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης µε το απαιτούμενο για την
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’
αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

2.5 Φρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις της Εταιρίας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της
επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρημένες στ’ αποτελέσματα.
την κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με σκοπό την
κερδοσκοπία και περιλαμβάνει μη παράγωγα μέσα (μετοχές) που κατέχονται με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους
από την μεταβολή της αξίας .
(β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
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Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια
από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν
έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής που είναι
και η ημερομηνία που η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά
τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές
καταχωρημένες στ’ αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις
λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που
συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις, , επιμετρούνται στο κόστος κτήσης .
ε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους συμμετοχικούς τίτλους που
έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική 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 στ’ αποτελέσματα. Οι ζημιές αποµείωσης
των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
2.6 Αποθέματα
Σα αποθέματα (εμπορεύματα, ,προϊόντα ,πρώτες ύλες, αναλώσιμα ) απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του
κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιμής τους αξίας . Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή
πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων . Σο κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο
του σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους
(εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγόμενα προϊόντα) .

2.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμούνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της
αξίας τους. την περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμείται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στην
παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγματικό αρχικό
επιτόκιο. Η σχετική ζηµία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης , δηλαδή όταν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους
συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
2.8 Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες
μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
2.9 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την
αφαίρεση του σχετικού φόρου , σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.
Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης µε το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικώς
των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση
ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση,
εμφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.

2.10 Κέρδη ανά μετοχή
Σα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί στους κοινούς μετόχους με
το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρώντας το μέσο όρο
των μετοχών που αποκτήθηκαν από την εταιρία ως ίδιες μετοχές. Σα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται
αναπροσαρμόζοντας τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών με τις επιδράσεις όλων των
δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές.
2.11 Μερίσματα
Σα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική υνέλευση των
μετόχων .
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2.12 Δανειακές υποχρεώσεις
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των κεφαλαίων που
λαμβάνονται, αφού αφαιρεθούν πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με το δάνειο.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Σο αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η
διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού που θα πληρωθεί μέχρι τη λήξη.
Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς και
μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
2.13 Παροχές σε εργαζόμενους
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευμένες.
β) Παροχές που θα καταβληθούν μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το
Ν. 2112/20). Σο δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά. Σο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον
Ισολογισμό υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιείται το επιτόκιο των
μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αντίστοιχης διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που
προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στον
υπολειπόμενο μέσο χρόνο απασχόλησης των συμμετεχόντων, κατά το μέρος που στην έναρξη κάθε χρήσης υπερβαίνουν
το 10%, της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Η αναλογιστική μελέτη διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή .

2.14 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις
Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις όταν
- υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος
- είναι πιθανή εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της υποχρέωσης,
- το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία.
Η Διοίκηση της Εταιρίας επανεξετάζει την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης και τις
αναπροσαρμόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται
αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η
πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.15 Αναγνώριση εσόδων
Σα έσοδα περιλαμβάνουν πωλήσεις προϊόντων , εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και παροχής υπηρεσιών.
- Πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων και λοιπών αποθεμάτων : Οι πωλήσεις εμπορευμάτων ,προϊόντων και λοιπών
αποθεμάτων αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα εμπορεύματα και τα προϊόντα στους
πελάτες, τα εμπορεύματα και τα προϊόντα γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
- Παροχή υπηρεσιών: Σα 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
Σα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου.
Έσοδα από μερίσματα
Σα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους .

2.16 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα
εισπραχθούν και ότι η Εταιρία θα συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή
τους . Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγματοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου εντός της
οποίας πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες . Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων
περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου .
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2.17 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της
μίσθωσης στη χαμηλότερη τιμή 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.
Σο μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σα πάγια που αποκτήθηκαν με
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη χρήση μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της
διάρκειας μίσθωσής τους αν ταξινομηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν επενδυτικά ακίνητα δεν
αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται
ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που
προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
περιόδου της μίσθωσης.
2.18 Κόστος Δανεισμού
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τον βασικό λογιστικό χειρισμό βάσει του οποίου το κόστος δανεισμού (ανεξάρτητα από το αν
αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων ) λογίζεται στα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά.
Σο καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων δανείων, που
υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ,αφαιρουμένων των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων,
που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων.
2.19 Υόρος εισοδήματος –Αναβαλλόμενοι φόροι
Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους
φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τα απεικονιζόμενα στην τρέχουσα
χρήση κέρδη (ή ζημίες) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε μελλοντικές χρήσεις . Ο φόρος
εισοδήματος καταχωρείται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, 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 είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των
θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις . την περίπτωση που ισχύουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές επί των
διανεμόμενων και μη διανεμόμενων κερδών, η ποσοτικοποίηση της τρέχουσας φορολογίας γίνεται με βάση τους
θεσπισμένους συντελεστές φόρου της κάθε κατηγορίας, ανάλογα με το ποσό των κερδών που διανέμεται .
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά
το χρόνο καταλογισμού τους, επί της διαφοράς μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσεως των επιμέρους
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθμό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισμούς που θα
εξαλειφθούν στο μέλλον .
Οι αναβαλλόμενοι φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση στην
οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν μελλοντικά κέρδη, που θα προσδώσουν φορολογικές υποχρεώσεις με τις οποίες θα
μπορέσουν να συμψηφισθούν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις . Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
μειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική μελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα
εξασφαλισθεί .
2.20 υναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
υνδεδεμένα μέρη ορίζονται οι επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη
διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη της
Διοίκησης της Εταιρίας , συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά
ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή.
2.21 Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
ύμφωνα με το νόμο, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική για τις εισηγμένες στο
Φρηματιστήριο Αξιών εταιρίες και για τις θυγατρικές τους .
Δεδομένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούμενης χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίμηση
και προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρίας έγινε ουσιαστικά την
31 Δεκεμβρίου 2005, με συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονομικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί
και δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας .
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Οι κύριες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν την άμεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, που είχαν
κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και αποσβένονται τμηματικά, την προσαρμογή των συντελεστών απόσβεσης των
ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιμη ζωή τους, την λογιστική
αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους εργαζόμενους, σε σχέση με τη μελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός , την προσαρμογή της αξίας των επενδύσεων και της λογιστικής
αναγνώρισης των επιπτώσεων της Αναβαλλόμενης φορολογίας, δηλαδή των φόρων εισοδήματος που θα καταβληθούν ή
θα ανακτηθούν μελλοντικά σε σχέση με έσοδα ή έξοδα που ήδη αναγνωρίσθηκαν λογιστικά ή, αντίστροφα, σε σχέση με
έσοδα ή έξοδα που φορολογήθηκαν ή εκπέσθηκαν ήδη, δεν αφορούν την τρέχουσα ή προηγούμενες χρήσεις και συνεπώς,
θα αναγνωρισθούν λογιστικά στο μέλλον .
Οι γενόμενες προσαρμογές ποσοτικοποιούνται στους πίνακες που ακολουθούν :
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
(01.01.07 & 01.01.06 ΑΝΣΙΣΟΙΦΑ)
ΜΕΣΑΞΤ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ (Ε.Λ.Π)
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ (Δ.Π.Φ.Π)

Ίδια κεφάλαια, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί

1/1/2007

1/1/2006

2.438.724,84

2.953.220,93

1.964.658,31

1.964.658,31

378.466,97
96.795,98
-70.618,88
-156.412,63
-264.632,98

129.182,49
96.795,98
-127.156,94

-32.396,00
-350.685,75
-200.000,00

-22.323,00
-474.320,65
-200.000,00

1.365.175,02
3.803.899,86

1.222.961,95
4.176.182,88

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων:
τα Ίδια Κεφάλαια (εκτός κερδών εις νέον)
Προσαρµογή της αξίας παγίων
(συµπεριλαµβανοµένου του αναβαλλόµενου φόρου)
τα Κέρδη εις Νέον
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
Προσαρµογή αποσβέσεων εξόδων ,που έιχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν.
Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων
Προσαρµογή αποσβέσεων επιχορηγούμενων παγίων
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφαλείς)
Αναγνώριση µακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζηµίωση των
εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης
Επίπτωση αναβαλλόµενης φορολογίας
Πρόβλεψη για φόρου λογιστικών διαφορών
ύνολο προσαρµογών
ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, κατά τα Δ.Π.Φ.Π

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
ΜΕΣΑΞΤ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ΔΠΦΠ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (Ζημίες) ΦΡΗΕΩ προ φόρων (ΕΛ.Π.)
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
Προσαρµογή αποσβέσεων επιχορηγούμενων παγίων
Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφαλείς)
Προσαρμογή υποχρέωσης για αποζημίωση των εργαζομένων λόγω
συνταξιοδότησης
Υόρος εισοδήματος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (Ζημίες) ΦΡΗΕΩ μετά από φόρους
ΔΠΦΠ
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-514.496,09
249.284,48
-156.412,63
56.538,06
-120.758,74
-10.073,00
123.634,90
-372.283,02

-143.874,24
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Σο Διοικητικό υμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και
κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων
κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
α) Κίνδυνος αγοράς
1) υναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς δεν εκτίθενται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο
2) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των περιορισμένων επενδύσεων .
3) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Η έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από μακροπρόθεσμες
χρηματοδοτικές μισθώσεις και τραπεζικά δάνεια .
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία
επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Σο κόστος δανεισμού δύναται να
αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση
απρόοπτων γεγονότων.
Οι αναλύσεις ευαισθησίας παρακάτω βασίζονται σε μια αύξηση η μείωση 1% στο επιτόκιο .
Η αύξηση η μείωση του επιτοκίου κατά 1% θα είχε ως αποτέλεσμα, κέρδος η ζημία μετά από φόρους στα αποτελέσματα
της χρήσης και στη καθαρή θέση , ύψους 35 χιλ ευρώ το 2007 (2006: 33 χιλ ευρώ).
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες
με μειωμένο βαθμό απωλειών.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
υνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων , η Εταιρία διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί
διαθεσιμότητα πιστώσεων.
(δ) Κίνδυνος αποθεμάτων
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημιά, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές,
θνησιμότητα, κλοπές κλπ, η εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.π. για
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
3.2 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
α) να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της
β) να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους
γ)να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή , η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
4. ημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Οι περιοχές στις οποίες γίνονται σημαντικές εκτιμήσεις από την διοίκηση προκειμένου να εφαρμοσθούν οι λογιστικές
πολιτικές περιλαμβάνουν:
(α) τις ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων. Με δεδομένο ότι τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίως ακίνητα, δεν
αναμένονται ουσιώδεις μεταβολές στις εκτιμήσεις αυτές στις προσεχείς περιόδους.
(β) οι προβλέψεις για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις από τον φορολογικό έλεγχο. Με δεδομένο το αντικείμενο της
εταιρίας και την αυστηρή παρακολούθηση από τη διοίκηση των φορολογικών θεμάτων, δεν αναμένονται σημαντικές
διαφοροποιήσεις σε αυτές τις εκτιμήσεις
5. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
α) Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες, υποχρεωτικά από την χρήση 2007
ΔΠΦΠ 7, Φρηματοοικονομικά στοιχεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1,
«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου», κυρίως απαιτεί από την ‘Εταιρία να
εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο
αγοράς.
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β) ΔΠΦΠ, τροποποιήσεις και διερμηνείες, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά τη διάρκεια της παρούσης χρήσης αλλά δεν είναι σχετικά με τις λειτουργίες της Εταιρίας.
Σα παρακάτω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την 1 Ιανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα αλλά δεν είναι σχετικά με τις λειτουργίες της Εταιρίας:
• Δ.Π.Φ.Π. 4, «Ασφαλιστήρια υμβόλαια»,
• Ε.Δ.Δ.Π.Φ.Π. 7, «Εφαρμογή της προσέγγισης της επαναδιατύπωσης βάσει του ΔΛΠ 29 Παρουσίαση
Οικονομικών τοιχείων σε Τπερπληθωριστικές Οικονομίες»,
• Ε.Δ.Δ.Π.Φ.Π. 8, «Πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Φ.Π. 2»,
• ΕΔΔΠΦΠ 9, «Επανεξέταση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»,
• ΕΔΔΠΦΠ 10, «Ενδιάμεση Οικονομική Θέση και Απομείωση Αξίας», και
• ΕΔΔΠΦΠ 11, Δ.Π.Φ.Π. 2 «Όμιλος και υναλλαγές με Ίδιες Μετοχές».
γ) ΔΠΦΠ και τροποποιήσεις και διερμηνείες, οι οποίες δεν είναι ακόμα υποχρεωτικές και δεν έχουν εφαρμοστεί
από την Εταιρία
Σα παρακάτω πρότυπα και τροποποιήσεις (Ε.Δ.Δ.Π.Φ.Π.) έχουν δημοσιευτεί και είναι υποχρεωτικές για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2008 ή μεταγενέστερα αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα
από την Εταιρία:
• ΔΠΦΠ 23 (Σροποποίηση), «Κόστος Δανεισμού», (ισχύει από 1.1.2009). Απαιτεί μια εταιρία να
κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που είναι άμεσα επιρριπτέο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή
περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις (Περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις
προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική
περίοδο προετοιμασίας για την χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώληση του) ως μέρος του
κόστους του. Σο δικαίωμα της άμεσης καταχώρησης του κόστους δανεισμού σε βάρος των
αποτελεσμάτων θα καταργηθεί. Η Εταιρία θα εφαρμόσει το Δ.Π.Φ.Π. 23 (Σροποποίηση) από την 1
Ιανουάριου 2009 αλλά δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις λειτουργίες της Εταιρίας.
• ΔΠΦΠ 8, «Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας» (ισχύει από 1.1.2009). Σο ΔΠΦΠ 8 αντικαθιστά το
ΔΛΠ 14 και ευθυγραμμίζει την πληροφόρηση ανά τομέα με το Αμερικάνικο πρότυπο SFAS 131
«Γνωστοποιήσεις για τους τομείς μιας επιχείρησης και σχετικές πληροφορίες». Σο νέο πρότυπο απαιτεί
μια «προσέγγιση από τη διοίκηση» , έτσι ώστε η πληροφόρηση ανά τομέα να παρουσιάζετε στην ίδια
βάση με αυτή που χρησιμοποιείτε για εσωτερικούς σκοπούς πληροφόρησης. Η Εταιρία θα εφαρμόσει το
ΔΠΦΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2008 αλλά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση.
• ΕΔΔΠΦΠ 14, «ΔΛΠ 9 – Σα Όρια σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες
προϋποθέσεις χρηματοδότησης και η συσχέτιση τους» (ισχύει από 1.1.2008). Σο ΕΔΔΠΦΠ 14 παρέχει
οδηγίες για τον υπολογισμό του ορίου στο ΔΛΠ 19 του ποσού της υπεραξίας που μπορεί να αναγνωριστεί
σαν περιουσιακό στοιχείο. Επίσης εξηγεί πως τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις μπορεί να
επηρεαστούν από μια καθορισμένη ή συμβατική ελάχιστη προϋπόθεση χρηματοδότησης.
δ) Διερμηνείες οι οποίες δεν είναι ακόμα υποχρεωτικές και δεν είναι σχετικές με τις λειτουργίες της Εταιρίας:
Οι παρακάτω διερμηνείες έχουν δημοσιευτεί και είναι υποχρεωτικές για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1
Ιανουαρίου 2008 ή μεταγενέστερα αλλά δεν είναι σχετικές με τις λειτουργίες της Εταιρίας:
• ΕΔΔΠΦΠ 12, «υμφωνίες εκχώρησης υπηρεσιών» (ισχύει από 1.1.2008). Σο ΕΔΔΠΦΠ 12 έχει
εφαρμογή σε συμβατικές συμφωνίες όπου μια ιδιωτική εταιρία συμμετέχει στην επέκταση,
χρηματοδότηση, λειτουργία και διατήρηση υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Σο ΕΔΔΠΦΠ 12 δεν έχει
εφαρμογή στην λειτουργίες της Εταιρίας.
ΕΔΔΠΦΠ 13, «Προγράμματα Παροχών Κινήτρων σε Πελάτες» (ισχύει από 1.1.2008). To ΕΔΔΠΦΠ 13
διευκρινίζει ότι όταν αγαθά ή υπηρεσίες πωλούνται σε συνδυασμό με παροχές κινήτρων (για
παράδειγμα, πόντοι ή δωρεάν προϊόντα) η συναλλαγή περιέχει πολλά στοιχεία και η απαίτηση από των
πελάτη πρέπει να κατανεμηθεί στα στοιχεία της συναλλαγής βάση της εύλογης αξίας. Σο ΕΔΔΠΦΠ 13
δεν έχει εφαρμογή στην λειτουργία της Εταιρίας καθώς η εταιρία δεν παρέχει
προγράμματα κινήτρων.
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6 . Σμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΡΩΠΗ

ΤΝΟΛΟ

4.926.237,48
318.661,72
4.607.575,76

13.042.159,76
13.042.159,76

17.968.397,24
318.661,72
17.649.735,52

5.787.631,72

14.412.764,77

20.200.396,49

5.787.631,72

14.412.764,77

20.200.396,49

Περίοδος 1/1-31/12/2007
Πωλήσεις
Μείον: Διεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους

Περίοδος 1/1-31/12/2006
Πωλήσεις
Μείον: Διεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους

7. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων
ης

της 31 Δεκεμβρίου 2007
7.1 Ενσώματα Πάγια τοιχεία
Σα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

Γήπεδα &
Οικόπεδα

Κτίρια &
Μηχανήματα &
Έπιπλα &
κτιριακές
Μηχανολογικός Μεταφορικά
Λοιπός
εγκαταστάσεις
εξοπλισµός
µέσα
εξοπλισµός

Πάγια υπό
εκτέλεση

ύνολο

31.12.2005
Αξία κτήσεως
ωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

3.511.080,00

44.745,40
-25.133,51
19.611,89

488.953,60
-259.295,35
229.658,25

149.230,73
-121.832,50
27.398,23

4.492.492,94

3.511.080,00

190.188,37
-11.204,37
178.984,00

3.511.080,00

178.984,00

229.658,25
104.647,15

27.398,23
249.396,49

4.492.492,94

3.511.080,00

3.977.966,43
-108.161,79
4.048.788,64

19.611,89
726.213,56
514.526,51
-56.765,50
1.203.586,46

-53.067,05
281.238,35

-31.846,77
244.947,95

8.459.225,31
1.080.257,20
0,00
-249.841,11
9.289.641,40

4.168.154,80
-119.366,16
4.048.788,64

1.285.485,47
-81.899,01
1.203.586,46

593.600,75
-312.362,40
281.238,35

398.627,22
-153.679,26
244.947,96

9.956.948,24
-667.306,83
9.289.641,41

4.048.788,64
27.736,39

1.203.586,46
283.762,54

244.947,96
23.650,09

-108.570,30

-136.220,39

281.238,35
1.964,00
-56.749,41
-53.724,13

-69.038,72

9.289.641,41
337.113,02
-56.749,41
-367.553,54

1.351.128,61

48.206,46
220.935,27

199.559,33

48.206,46
9.250.657,94

4.492.492,94

8.876.691,04
-417.465,73
8.459.225,31

01.01-31.12.2006
Τπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις -μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006

-4.492.492,94

31.12.2006
Αξία κτήσεως
ωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006

3.511.080,00
3.511.080,00

01.01-31.12.2007
Τπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις -μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωλήσεων -μεταφορών
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007

3.511.080,00

3.511.080,00

3.967.954,73

τα πάγια στοιχεία της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανήματα , αυτοκίνητα
αξίας κτήσης 253.134,50 ευρώ με αναπόσβεστο υπόλοιπο 245.775,56 ευρώ.
Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 1.750.000,00 ευρώ
για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2007 ανέρχονταν στο ποσό των
875.092,60 ευρώ.
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7.2 Άυλα Πάγια
Σα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

Λογισμικά
προγράμματα
31.12.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
ωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

12.925,33
-12.742,26
183,07

01.01-31.12.2006
Τπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006
31.12.2006
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
(ωρευµένες αποσβέσεις)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006

183,07
210.469,00
-23.418,85
187.233,22
223.394,32
-36.161,10
187.233,22

01.01-31.12.2007
Τπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007

187.233,22
250,00
-70.141,68
117.341,54

7.3 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν δοσμένες εγγυήσεις.

7.4 Αποθέματα
Σα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

Εμπορεύματα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας

31/12/2007

31/12/2006

21.445,97

98.367,85

48.506,00
69.951,97

67.091,02
165.458,87

7.5 Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2007

31/12/2006

2.794.752,08
16.480,00
2.787,97
87.893,70
10.403,14
-358.872,15

4.551.292,24

Γραμμάτια εισπρακτέα
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
ύνολο

2.553.444,74

4.443.702,49

Πελάτες
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7.6 Λοιπές απαιτήσεις
Οι Λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2007
Φρεώστες διάφοροι

31/12/2006

78.645,77
1.240,33
348.918,57
17.733,95
1.000,00
447.538,62

Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ύνολο

124.055,14
423.709,76
341.912,27
15.594,81
905.271,98

7.7 Σαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

31/12/2007
Σαμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
ύνολο

31/12/2006

617,29
525.253,08
525.870,37

1.793,53
1.348.939,87
1.350.733,40

7.8 Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 3.003.120,00 ευρώ, διαιρούμενο σε
100.104 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία .

7.9 Λοιπά Αποθεματικά
Σα αποθεματικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

31/12/2007
Σακτικό αποθεµατικό
ύνολο

31/12/2006

14.446,62
14.446,62

14.446,62
14.446,62

ύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού αποθεματικού» - με την κατ΄
έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων μετά από φόρους, κερδών – είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος
του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου . Σο «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της
Εταιρίας, μπορεί όμως να συμψηφισθεί με συσσωρεμένες ζημιές .
7.10 Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Σα δάνεια της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
Σραπεζικά δάνεια
Τποχρεώσεις Φρηματοδοτικών μισθώσεων
ύνολο δανείων

2.144.257,20
45.134,48
2.189.391,68

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις

2.288.466,52
191.544,49
2.480.011,01

2.380.451,46

2.058.007,92

2.380.451,46

2.058.007,92

Η λήξη των μακροπρόθεσμων δανείων έχει ως εξής :

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη
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Σα τραπεζικά δάνεια της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ . Σα
ποσά, που είναι αποπληρωμένα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως
βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι αποπληρωμένα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα .
τα δάνεια της Εταιρίας υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (βλέπε ημείωση 7.1).

7.10.1 Τποχρεώσεις Φρηματοδοτικών μισθώσεων
Οι υποχρεώσεις Φρηματοδοτικών μισθώσεων της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2007 31/12/2006
Ποσά σε ευρώ
Τποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ελάχιστα μισθώματα
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
ύνολο

58.868,40
215.187,77
274.056,17

Μειον : Μελλοντικές χρηματοοικονομικές
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σρέχουσα αξία υποχρεώσεων

-37.377,20

χρηματοδοτικής μίσθωσης

236.678,97

31/12/2007 31/12/2006
Ποσά σε ευρώ
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
ύνολο

45.134,48
191.544,49
0,00
236.678,97

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι εξασφαλισμένες με τα μισθωμένα ενσώματα πάγια τα οποία
περιέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας του μισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.
7.11 Αναβαλλόμενος Υόρος Εισοδήματος
Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες :

Άϋλα Περιουσιακά τοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Τποχρέωση από υμβάσεις Φρηματοδοτικών Μίσθώσεων
Τποχρεώσεις από παροχές σε εργαζόμενους
Κρατικές επιχορηγήσεις
Υορολογική ζημία αναγνωριζόμενη

31/12/2007

31/12/2006

17.601,20
618.910,30
-88.618,74
4.113,88
-10.434,00
-56.488,32
-397.637,76

-7.590,24
523.460,20
-35.968,56
0,00
-5.580,75
0,00
-123.634,90

87.446,56

350.685,75

Υόροι εισοδήματος , που θα επιβαρύνουν λογιστικά
τις επομενες χρήσεις

7.12 Τποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης για το προσωπικό έχει ως ακολούθως:
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Τπόλοιπο Τποχρέωσης 01.01.2006
Κόστος Σρέχουσας απασχόλησης χρήσεως 2006
Σόκος επί της υποχρέωσης 2006
Τπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2006

396,73
32.396,00

Κόστος Σρέχουσας απασχόλησης χρήσεως 2007
Σόκος επί της υποχρέωσης 2007
Τπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2007

8.972,14
367,86
41.736,00

22.323,00
9.676,27

Οι αναλογιστικές παραδοχές είναι οι ακόλουθες:
Επιτόκιο προεξόφλησης

4,10%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

4,00%

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού

2,50%

7.13 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
31/12/2007
Κρατικές επιχορηγήσεις

2.123.361,73
2.123.361,73

31/12/2006
2.298.501,97
2.298.501,97

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως:
Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2006
Προσθήκες
Αναλογία αποσβέσεων
Τπόλοιπο 31/12/2006

1.431.553,00
965.723,00
-98.774,03
2.298.501,97

Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2007
Προσθήκες
Αναλογία αποσβέσεων
Τπόλοιπο 31/12/2007

2.298.501,97
-175.140,24
2.123.361,73

Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που
επιδοτήθηκαν. Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου , στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση ,ισχύουν ορισμένοι
περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγουμένων παγίων στοιχείων , ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής
υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρίας και ως προς τη διανομή των κερδών που προέρχονται από την απόσβεση των
περιουσιακών στοιχείων. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές , κατά καιρούς , ελέγχους δεν εντοπίσθηκε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς.
7.14 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2007 31/12/2006

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού Ελέγχου
ύνολο

218.177,25
218.177,25

200.000,00
200.000,00

Η Εταιρία προβαίνει σε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου, που αφορούν φόρο εισοδήματος, ανερχόμενου
σε 0,10% του ετήσιων ακαθάριστων εσόδων .
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7.15 Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

31/12/2007
Προµηθευτές ανοικτά υπόλοιπα
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
ύνολο

31/12/2006

1.703.967,64
711.144,80
31.432,90
2.446.545,34

1.433.736,39
3.384.991,08
10.222,80
4.828.950,27

7.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

31/12/2007
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Δουλευμένα έξοδα
ύνολο

31/12/2006

24.408,71
23.974,52
62.993,61
50.057,29
310.115,47 297.511,91
5.915,94 20.286,42
403.433,73 391.830,14

7.17 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία είναι :
31/12/2007

Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
ύνολο Εργαζομένων

31/12/2006

23
41
64

29
17
46

31.12.2007

31.12.2006

Οι αμοιβές των εργαζομένων αναλύονται ως εξής:
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές

1.110.471,47
300.989,35
91.518,43
1.502.979,25

7.18 Φρηματοοικονομικά έξοδα
τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται :
31/12/2007
31/12/2006
Φρεωστικοί τόκοι
• ∆άνεια τραπεζών
261.878,71
217.652,29
• Σόκοι από Φρηματοδοτικές
Μισθώσεις
• Λοιπά µε τις χρηµατοδοτήσεις
έξοδα

4.080,30
26.024,68
291.983,69

31.801,24
249.453,53
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7.19 Υόρος εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής :

Κέρδη (ζημιές) πρό φόρων,ως λογαριασμός αποτελεσμάτων
υντελεστής Υόρου
Υόρος εισοδήματος
Πρόσθετοι φόροι προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών
Υόροι που αναλογούν σε μη φορολογούμενα κέρδη
ύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

Σρέχουσα φορολογική επιβάρυνση
Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών
Αναβαλόμενη φορολογική επιβάρυνση
ύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

31.12.2007

31.12.2006

-1.071.534,92
25%

-495.917,92
29%

267.883,73

143.816,20

-18.177,25
-4.644,54
245.061,94

-20.181,30
123.634,90

-18.177,25
263.239,19
245.061,94

0,00
123.634,90
123.634,90

Η Εταιρία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο
παρελθουσών χρήσεων σχηματίζοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα
έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρίας.
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2005- 2007.
7.20 Κέρδη (Ζημίες) ανά μετοχή

31/12/2007
Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στους
μετόχους
ταθμισμένος µέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη (ζημίες) κατά μετοχή

31/12/2006

-826.472,98
100.104

-372.283,02
100.104

-8,26

-3,72

Σα κέρδη(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρίας κέρδους με
τον σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως .
Επισημαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει ανειλημμένη υποχρέωση προς έκδοση νέων μετοχών και, συνεπώς, δε συντρέχουν
οι προϋποθέσεις για τον υπολογισμό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών ανά μετοχή (δηλαδή δείκτη που να
λαμβάνει υπό όψη την ύπαρξη δυνητικών μετοχών) .
7.21 υναλλαγές από Απαιτήσεις και Τποχρεώσεις προς υνδεδεμένα Πρόσωπα
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα της εταιρίας με συνδεμένες εταιρίες καθώς λοιπά
πρόσωπα κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι:
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31/12/2007

31/12/2006

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε εταιρίες του Ομίλου
Εμπορευμάτων
Λοιπών αποθεμάτων
Πώληση υπηρεσιών

232.737,88
85.923,84
318.661,72

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών σε εταιρίες του Ομίλου
Αγορές Εμπορευμάτων
Αγορές τροφών και λοιπών αποθεμάτων
Αγορά υπηρεσιών

1.607.658,63
23,80
0,00
1.607.682,43

0,00

Απαιτήσεις από εταιρίες του Ομίλου

31/12/2007

31/12/2006

Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις

360.222,32
0,00
360.222,32

0,00

31/12/2007

31/12/2006

1.591.115,96
0,00
1.591.115,96

0,00

Τπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις
- αγορές αγαθών / υπηρεσιών

Τποχρεώσεις προς εταιρίες του Ομίλου
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα
µε τους όρους που ισχύουν για µη συνδεδεμένα μέρη.
7.22 Ενδεχόμενα
Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση µε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας. ∆εν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. ∆εν
αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Δεν υπάρχουν
επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων εναντίον της Εταιρίας.
7.23 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2007
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία , στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΦΠ) .
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο στις
17 Μαρτίου 2008 και έχουν υπογραφεί εκ μέρους του, από τους κάτωθι:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΣΕΛΙΟ ΠΙΣΑΚΑ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕΡΚΟ

ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΑΝΣΗΛΙΕΡΑΚΗ

Α.Δ.Σ. Μ 117555

Α.Δ.Σ. 017416

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. &
ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Α.Δ.Σ. Ρ145587
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 9218/ Α ΣΑΞΗ

ελίδα 25 από 25

