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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή
και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η
ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την
διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆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
δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη
άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική
της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα
43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
Σωτήριος Γερ.Βαρδαραµάτος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851
«Σ.Ο.Λ» Α.Ε.Ο.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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«ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Έτους 2007

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» την 19 Μαρτίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,
στις διευθύνσεις www.panelco.gr και www.sidma.gr Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά
οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των
αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
ΝΑΧΜΙΑΣ Μ. ΧΑΪΜ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.
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Κατάσταση Ισολογισµού
Σηµείωση

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2007

31.12.2006

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

7.1

7.799.688

8.051.229

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

7.2

7.030

600

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

7.3

25.628

25.308

7.832.346

8.077.137

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

7.4

5.153.443

4.546.895

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

7.5

14.209.227

14.661.348

Λοιπές απαιτήσεις

7.6

413.368

491.522

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

7.7

5.258

26.645

19.781.296
27.613.642

19.726.410
27.803.547

Σύνολο Ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο

7.8

4.200.000

4.200.000

Αποθεµατικά κεφάλαια

7.9

1.234.045

588.983

Αποτελέσµατα εις νέον

7.10

Σύνολο καθαρής θέσης

3.338.663

2.324.551

8.772.708

7.113.534

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια και υποχρεώσεις από χρηµατ/κή µίσθωση

7.11

10.592.155

6.152.787

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

7.12

1.025.085

1.141.346

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

7.13

138.143

49.968

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

7.14

44.751

26.177

11.800.134

7.370.278

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

7.11

2.124.311

6.896.435

7.15

3.328.480

4.734.270

Λοιπές υποχρεώσεις

7.15

785.441

484.169

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις

7.15

802.568

1.204.860

7.040.800
27.613.642

13.319.734
27.803.547

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

(Ποσά σε Ευρώ)
Κύκλος εργασιών

Σηµείωση
1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
7.16
26.899.036
23.098.099
7.17

Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη/(ζηµίες)

-21.747.956
5.151.080

-18.297.446
4.800.653

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

7.18

-729.545

-678.506

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

7.19

-1.001.622

-831.746

7.20 & 7.21

488.345

-117.809

3.908.259

3.172.592

-784.255

-608.335

3.124.004

2.564.256

-736.579

-698.579

2.387.425

1.865.677

2.387.425

1.865.677

5,68

5,04

658.332

583.659

4.566.590

3.756.250

Λοιπά έσοδα -έξοδα (Καθαρά)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων , χρηµ/κων και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

7.22

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
7.23

Μείον: φόροι
Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α)
Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από
συνεχιζόµενες και διακοπείσες
δραστηριότητες (α)+(β)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή σε ευρώ

7.24

Αποσβέσεις
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2006

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

3.450.000

57.178

1.363.929

4.871.107

750.000
0
0
0

0
0
0
531.805

0
-293.250
-80.000
1.333.872

750.000
-293.250
-80.000
1.865.677

Υπόλοιπα 31.12.2006

4.200.000

588.983

2.324.551

7.113.534

Υπόλοιπα 01.01.2007

4.200.000

588.983

2.324.551

7.113.534

0
0
0
0
0

0
0
0
0
645.062

-609.000
-145.000
34.332
-8.583
1.742.363

-609.000
-145.000
34.332
-8.583
2.387.425

4.200.000

1.234.045

3.338.663

8.772.708

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2006
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών πληρωθείσες
- Αποτέλεσµα περιόδου

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2007
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών πληρωθείσες
Αποτίµηση SWAP
Αναβαλλόµενος φόρος αποτίµησης SWAP
- Αποτέλεσµα περιόδου
Υπόλοιπα 31.12.2007

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών Ροών
1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

(Ποσά σε Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

3.124.004

2.564.256

658.332
31.524
-164.387
790.608

583.659
514.619
-87.751
633.259

0
-606.548
543.116
-1.360.018

3.410
-2.292.580
-3.353.587
1.245.167

-678.041
-916.020

-600.030
-501.462

1.422.570

-1.291.039

-413.221
0

-1.487.063
7.000

-413.221

-1.480.063

0
4.789.462
-5.065.877
-320
0
-754.000

750.000
2.045.445
-707.620
-2.514
1.028.525
-373.250

-1.030.735

2.740.586

-21.387

-30.516

26.645

57.161

5.258

26.645

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Άλλα µη ταµειακά έσοδα/έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδη ( ζηµίες ) από πώληση παγιων στοιχείων
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Πληρωµές Εγγυήσεων
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις
Καταβολή µερισµάτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικ.καταστάσεων.
Τυχόν µικροδιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ανωτέρω οικ.καταστάσεων και των
Αναλυτικών πινάκων (σηµειώσεις) οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις από την απαλοιφή δεκαδικών.
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Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως 2007
6.1

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία

Η εταιρία δραστηριοποιείται στη βιοµηχανική παραγωγή και κατασκευή µεταλλικών και θερµοµονωτικών
στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασµάτων και σχετικών µε αυτά
προϊόντων καθώς και η εµπορία, εφαρµογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.
Η εταιρία έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στη διεύθυνση Μεγ.
Αλεξάνδρου 134 Κεραµεικός Αθήνα.

6.2
6.2.1

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταρία
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας µε ηµεροµηνία 31.12.2007, που καλύπτουν την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς
επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευµένων (accrual basis) και είναι
σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π), όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).
Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2007, έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές
αρχές του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως καθώς και όλων των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων που έχουν συνταχθεί κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου "ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε." η οποία συµµετέχει στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 80% , και εδρεύει στον Ταύρο, στην οδό Π.Ράλλη 39.
6.2.2

Νέα Πρότυπα-Νέες ∆ιερµηνείες

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC), έχουν
ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η
εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν µετά την 1η Ιανουαρίου
2007 ή µεταγενέστερα.
Η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω:

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009.
Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την διευρυµένη
«Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής
Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής
εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης στοιχείων των
οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν
θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009.
Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση στα
έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών
στοιχείων, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κατασκευαστική περίοδος. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή
του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας δεν θα επηρεασθούν.

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009.
Οι

τροποποιήσεις

αυτές

είναι

σχετικές

µε

την

λογιστική

αντιµετώπιση

κάποιων

ιδιαίτερων

χρηµατοοικονοµικών µέσων που πληρούν τον ορισµό της υποχρέωσης αλλά αντιπροσωπεύουν
υπολειµµατικό δικαίωµα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς εντάσσονται στην
καθαρή θέση, µε ταυτόχρονη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1, ώστε να συµπεριληφθούν στο κείµενό του
κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω τροποποίηση.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρία.

Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για επιχειρηµατικές
συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009.
Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων,
των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και στις απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις, κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει επίδραση στις µελλοντικές
αγορές επιχειρήσεων. Πάντως η εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε ενωρίτερη εφαρµογή του
προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως προβεί, πριν την ηµεροµηνία της
υποχρεωτικής ισχύος του.

∆ .Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την
ή µετά την 01/01/2009.
Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει
το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα επιµέτρησης των
στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών αναφορών προς
τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το
πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων.

∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π.2—Συναλλαγές Οµίλου και Ιδίων Μετοχών», µε ισχύ, για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/03/2007.
Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, παροχής δικαιωµάτων σε συµµετοχικούς
τίτλους από µία επιχείρηση στους εργαζοµένους της, για τα οποία (δικαιώµατα), η επιχείρηση επιλέγει ή
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είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτο µέρος προκειµένου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωµάτων σε συµµετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια
την επιχείρηση είτε από τους µετόχους της, τους οποίους (συµµετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι
µέτοχοι και παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους που εµπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρίες του οµίλου.
Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία.

∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ,
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008.
Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, εκ µέρους του παραχωρησιούχου,
συµφωνιών παραχώρησης, από τον δηµόσιο προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει
εφαρµογή στην εταιρία.

∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008.
Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που µια
οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής
υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία (ανταµοιβή της
εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε την λήψη
δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία.

∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π.19 -Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι
ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», µε ισχύ, για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008.
Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή µειώσεων σε µελλοντικές
εισφορές, πως µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα µείωσης
µελλοντικών καταβολών και πότε µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει
υποχρέωση, σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην
εταιρία.

6.2.3

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας θεωρείται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
εκείνα άλλων επιχειρηµατικών κινδύνων.
Το

αντικείµενο της εταιρίας είναι η βιοµηχανική παραγωγή και κατασκευή µεταλλικών και

θερµοµονωτικών στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασµάτων και
σχετικών µε αυτά προϊόντων καθώς και η εµπορία, εφαρµογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.
Ως γεωγραφικός τοµέας θεωρείται µια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
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Ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση της εταιρίας διευκρινίζεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των
πωλήσεων πραγµατοποιούνται εντός της Ελλάδος και ένα µικρό µέρος στο εξωτερικό. Έτσι ορίζουµε δύο
γεωγραφικούς τοµείς δραστηριότητος.

Ποσά σε Ευρώ
Κύκλος εργασιών
Σύνολο

6.2.4

Ελλάδα
22.391.086
22.391.086

1.1.- 31.12.2007
Εξωτερικό
4.507.951
4.507.951

Σύνολα
26.899.036
26.899.036

Ελλάδα
18.213.310
18.213.310

1.1.- 31.12.2006
Εξωτερικό
4.884.789
4.884.789

Σύνολα
23.098.099
23.098.099

Συναλλαγµατικές µετατροπές

Νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας
παρουσιάζονται σε ευρώ.
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα της εταιρείας καταχωρούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά
την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων, προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίµηση των απαιτήσεων σε ξένο
νόµισµα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο
νόµισµα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
6.2.5

Ενσώµατα πάγια

Από τα πάγια στοιχεία της Εταιρίας τα οικόπεδα και τα κτίρια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
στο τεκµαιρόµενο κόστος µείον τις σωρευµένες

αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το

τεκµαιρόµενο κόστος προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης σύµφωνα µε
εκθέσεις ανεξάρτητης εταιρίας εκτιµητών.
Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της εταιρίας απεικονίζεται στην αξία κτήσεως του, λόγω πρόσφατης
ηµεροµηνίας αγοράς κατά την πρώτη εφαρµογή.
Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια της εταιρίας µεταφορικά µέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται
στην αξία κτήσεως τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις πιθανές σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων
µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος
τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’
αποτελέσµατα.
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται, µε την σταθερή µέθοδο, κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωή τους που εκτιµήθηκε από τη ∆ιοίκηση της εταιρίας ως εξής:
- Κτίρια (Γενικής Χρήσεως και Αποθήκες)

33

έτη

- Βιοµηχανοστάσια

20

έτη
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- Μηχανολογικός εξοπλισµός (Μεγάλα Μηχανήµατα παραγωγής)
- Μηχανολογικός εξοπλισµός (Μικρά Μηχανήµατα)
- Αυτοκίνητα – Οχήµατα
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έτη

5

έτη

6,5-9

έτη

4

έτη

6,5

έτη

- Μηχανογραφικός εξοπλισµός
- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός

Τα γήπεδα-οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής (υπό εκτέλεση) δεν
αποσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται µε βάση τη διάρκεια µίσθωσης.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Ωφέλιµες ζωές των βιοµηχανοστασίων και εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας:
Η διοίκηση της εταιρίας προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις των
βιοµηχανοστασίων και του εξοπλισµού.
∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων της
εταιρίας. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές καταστούν µικρότερες σε σχέση µε
τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των
παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.

6.2.6

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 4 έτη
περίπου.
6.2.7

Αποµείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού

Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.
Τα 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 το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης.
Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν
η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.
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.
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6.2.8

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου ετήσιου σταθµικού όρου. Κόστος
δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία
εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

6.2.9

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην ονοµαστική τους αξία (αξία τιµολογίου),
αφαιρουµένων των µη εισπρακτέων ποσών και των ζηµιών αποµείωσης.
Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική
απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλο ή µέρος του ποσού που οφείλεται µε βάση
τους συµβατικούς όρους.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις
διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας πρόβλεψης.

6.2.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

6.2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων
αυτών.
6.2.12 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από τα σχετικά
έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει
της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης εντός
δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δάνεια
ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Τέλος, οι δόσεις των µακροπρόθεσµων δανείων που
είναι εξοφλητέες εντός της επόµενης χρήσεως από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού,
χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση και κατατάσσονται
στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Παθητικού.
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6.2.13 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες

υποχρεώσεις

και

µεταφέρονται

ως

έσοδα

στην

κατάσταση

λογαριασµού

αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των αντίστοιχων
περιουσιακών στοιχείων.

6.2.14 Φορολογία εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόµενους φόρους καθώς και
τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από τις φορολογικές αρχές.
Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων, εκτός από το φόρο που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και ο φόρος καταχωρείται
στα ίδια κεφάλαια.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί επί των κερδών της εταιρίας αναµορφωµένων σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των φορολογικών νόµων και µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (25%).
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές
διαφορές, προσδιορίζονται και εµφανίζονται ως αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις. Ο
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε το φορολογικό συντελεστή 25% που αναµένεται να ισχύει κατά
το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία προβλέπεται
να υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
6.2.15 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Το
δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην
περίοδο που αφορά.
6.2.16 Προβλέψεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Η εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις όταν: i. υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση,
αποτέλεσµα των γεγονότων του παρελθόντος ii. Είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της υποχρέωσης iii. Το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να
εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.

15

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις γνωστοποιούνται, αλλά δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές
καταστάσεις εκτός και εάν η πιθανότητα για εκροή πόρων ή εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι µεγάλη.
6.2.17 Αναγνώριση εσόδων-εξόδων
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις αρχές του δεδουλευµένου. (accrual basis).
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.
6.2.18 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου η εταιρία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές
της

ιδιοκτησίας,

ταξινοµούνται

ως

χρηµατοδοτικές

µισθώσεις.

Οι

χρηµατοδοτικές

µισθώσεις

κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των
µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα
κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα
καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι
τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της
µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις,
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιµη ζωή και το χρόνο της
µίσθωσης.
6.2.19 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρίας καθώς και η διανοµή κερδών στο διευθυντικό
προσωπικό καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή αυτή εγκρίνεται
από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
6.3

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (ΧΚ) /Παράγοντες ΧΚ

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία µελετάει το ενδεχόµενο να ασφαλίσει τις πιστώσεις προς την πελατεία της. Επιπλέον έχει
ιδρύσει τµήµα πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά µε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών της καθώς και τα µέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης, έτσι ώστε ο κίνδυνος
απωλειών από µη ρευστοποίηση απαιτήσεων να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.
(β) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων.
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων.
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Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο
εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί
µέρος των δανείων της σε µεταβλητό και µέρος σε σταθερό επιτόκιο.
Η Εταιρία για την αντιστάθµιση του κινδύνου που προέρχεται από την άνοδο των επιτοκίων των
µακροπρόθεσµων δανείων από Τράπεζες, έχει συνάψει µε τις Τράπεζες αυτές, αντίστοιχα Παράγωγα.
Τα παράγωγα αυτά έχουν όλα τα κριτήρια τεκµηρίωσης και αποτελεσµατικότητος των σχέσεων
αντιστάθµισης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 88 του ∆ιεθνούς Προτύπου
(∆ΛΠ) 39.
Τα ανωτέρω παράγωγα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και η προκύπτουσα διαφορά καταχωρείται σε
ιδιαίτερο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου
95 του ∆ΛΠ 39.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών
ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
(δ) Αυξοµείωση τιµών πρώτων υλών
Ο ρυθµός µεταβολής των τιµών πώλησης δεν συµπίπτει µε το ρυθµό µεταβολής της τιµής κτήσης τους µε
αποτέλεσµα την αύξηση του µικτού περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιµών και τη µείωσή
του στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρµόζει σταθερή πολιτική
αποθεµάτων ενώ µέσω της πολύχρονης συνεργασίας της µε τους προµηθευτές της φροντίζει να
ενηµερώνεται το συντοµότερο δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιµές των πρώτων υλών
της.
(ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών του
διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό µέρος των αγορών εµπορευµάτων της Εταιρείας γίνεται σε ∆ολάριο Αµερικής.
Η

Εταιρεία

για

την

αντιµετώπιση

αυτού

του

κινδύνου πραγµατοποιεί

συµβάσεις

προαγοράς

συναλλάγµατος .
6.4 ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την
εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς σ’αυτόν

και να επιτρέπει την µελλοντική

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Η Εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία
ορίζει

ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο της καθαρής θέσης, καθώς επίσης

παρακολουθεί το επίπεδο των µερισµάτων στους µετόχους .
Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε
υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και
υγιής κεφαλαιακή θέση. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών. ∆εν
υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Η εταιρεία η οποία διέπεται από τον νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών Κ.Ν 2190/20,
συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις που έχουν σχέση µε τα ίδια κεφάλαια και οι οποίες είναι οι εξής:
• Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή
τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
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κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία
η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.
• Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση,
µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της
εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
• Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του
µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία
µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
• Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού
αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής
µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο
σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3
του µετοχικού κεφαλαίου.
• Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον
των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού
αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική
Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35%
επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού
προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν
στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή
µερίσµατος.

6.5

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα
και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Η εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων.
∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους
12 µήνες.

7

Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών
7.1

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:
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Οικόπεδα
– κτίρια

Μηχ/γικός
εξοπλισµός

Λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 01.01.2006
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 01.01.2006

3.943.225
-329.992
3.613.233

4.091.898
-711.525
3.380.373

253.614
-88.386
165.228

0
0
0

8.288.737
-1.129.903
7.158.834

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2006
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2006

294.570
0
-171.472
0
4.237.795
-501.464
3.736.331

1.089.151
0
-349.196
0
5.181.049
-1.060.721
4.120.328

40.371
-16.653
-62.908
6.217
277.332
-145.076
132.255

62.315
0
0
0
62.315
0
62.315

1.486.407
-16.653
-583.576
6.217
9.758.491
-1.707.261
8.051.229

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2007
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2007

1.450
0
-171.423
0
4.239.245
-672.887
3.566.358

134.015
0
-448.053
0
5.315.064
-1.508.774
3.806.289

71.540
0
-38.001
0
348.871
-183.078
165.794

387.681
-188.749
0
0
261.247
0
261.247

594.685
-188.749
-657.477
0
10.164.427
-2.364.739
7.799.688

Από τα πάγια στοιχεία της εταιρίας, τα οικόπεδα και τα κτίρια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
στο τεκµαιρόµενο κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το
τεκµαιρόµενο κόστος προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης σύµφωνα µε
εκθέσεις ανεξάρτητης εταιρίας εκτιµητών.
Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια της εταιρίας µηχανήµατα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στην
αξία κτήσεως τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις πιθανές σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η
αξία κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.

7.2

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:

Λογισµικά
προγράµµατα
0

Λογιστική αξία την 01.01.2006

Σύνολο
0

Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσεως
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2006
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2006

682
-82
682
-82
600

682
-82
682
-82
600

Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσεως
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2007
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2007

7.285
-854
7.967
-937
7.030

7.285
-854
7.967
-937
7.030
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7.3

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού
31.12.2007
25.628
25.628

31.12.2006
25.308
25.308

31.12.2007
102.607
581.675
4.284.591
184.570
5.153.443

31.12.2006
37.696
734.035
3.249.150
526.014
4.546.895

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
31.12.2007
5.723.541
Πελάτες.
1.724
Γραµµάτια εισπρακτέα
8.483.962
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο
14.209.227

31.12.2006
4.819.505
22.437
9.819.406
14.661.348

∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο

7.4

Αποθέµατα

Εµπορεύµατα
Προϊόντα Έτοιµα και Ηµιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα ανταλλακτικά
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων
Σύνολο

7.5

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες.

7.6

Λοιπές Απαιτήσεις

Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο (φόρους κλπ)
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Προκαταβολές και δάνεια σε εργαζόµενους
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

7.7

31.12.2006
13.521
460.647
894.638
12.273
5.080
-894.638
491.522

31.12.2007
2.583
2.675
5.258

31.12.2006
1.761
24.884
26.645

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

7.8

31.12.2007
21.965
371.881
1.016.094
11.159
8.363
-1.016.094
413.368

Μετοχικό κεφάλαιο
31.12.2007
4.200.000
4.200.000

Μετοχικό Κεφάλαιο (420000 µετ * 10 €)
Σύνολο
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31.12.2006
4.200.000
4.200.000

Το σύνολο των κοινών µετοχών που έχουν εκδοθεί είναι τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ( 420.000 ) µετοχές
µε ονοµαστική αξία 10 € ανά µετοχή .

7.9

Αποθεµατικά Κεφάλαια
Αφορολόγητα και
Αποθεµατικά
ειδικών διατάξεων
57.178
0

Τακτικό
αποθεµατικο
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006
Σχηµατισµός αποθεµατικών από καθαρά
κέρδη χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006
Προτεινόµενος σχηµατισµός αποθεµατικών
από καθαρά κέρδη χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

Σύνολο
57.178

92.563

439.242

531.805

149.741

439.242

588.983

116.907

528.155

645.062

266.648

967.397

1.234.045

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σχηµατίσθηκαν σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία και εξαιρούνται
της φορολογίας µε την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν ως µερίσµατα στους
µετόχους. Η εταιρία δεν προτίθεται να τα διανείµει και για το λόγο αυτό δεν υπολογίστηκε φόρος
εισοδήµατος επ’ αυτών.

7.10

Κέρδη εις νέον

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο προηγούµενης χρήσεως
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα & αµοιβές διευθυντ.στελεχών και µελών ∆.Σ προηγ.χρήσεως
Κέρδη από αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων
Αναβαλλόµενος φόρος SWAP
Κέρδη χρήσεως (µετά από φόρους και διάθεση κερδών )
Σύνολo

7.11

31.12.2007
2.324.551
-754.000
34.332
-8.583
1.742.363
3.338.663

31.12.2006
1.363.929
-373.250
0
0
1.333.872
2.324.551

∆άνεια & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων (α)
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (β)
Γενικό Σύνολο (α)+(β)

31.12.2007

31.12.2006

9.956.468
635.687
10.592.155

5.196.038
956.749
6.152.787

1.796.104
328.207
0
2.124.311
12.716.466

6.185.812
318.546
392.076
6.896.435
13.049.222

Η λήξη του συνόλου των δανείων και των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις κυµαίνεται ως
εξής :
∆άνεια & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη
Σύνολα

31.12.2007
2.479.080
10.237.386
0
12.716.466
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31.12.2006
7.834.512
5.214.710
0
13.049.222

7.12

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Το ποσό των ευρώ 1.025.085 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της εταιρίας βάσει
Ν.2601/98, µετά τη µεταφορά των εσόδων από αναλογούσες επιχορηγήσεις στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των
αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.

7.13

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωµα για συµψηφισµό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική
αρχή.
31.12.2007
Απαίτηση
Υποχρέωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες
(αναµοφωµένες φορολογικά)
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους
Χρηµατοδοτική µίσθωση
Αποτίµηση οµολογιακού δανείου SWAP
Συναλλαγµατική διαφορά
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αντιστάθµιση κινδύνων (Hedging)
Σύνολο

31.12.2006
Απαίτηση
Υποχρέωση

2.813
114.718

0
245.648

57.154
74.572

0
258.623

169.545

0

172.755

0

11.188
0
0
0

0
180.221
8.583
26

6.544
0
0
0

0
102.371
0
0

0

1.928

0

0

298.263

436.407

311.026

360.994

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής :

31.12.2007

31.12.2006

298.263
298.263

311.026
311.026

436.407
436.407

360.994
360.994

138.143

49.968

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
· Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
· Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες

Πιστωτικό υπόλοιπο µετά από συµψηφισµό
7.14

Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
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Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2006
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2006
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.01-31.21.2006
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.21.2006
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2007
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.01-31.21.2007
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.21.2007
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2007

15.578
9.620
979
0
26.177
16.656
1.918
0
44.751

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής :

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Τεχνικό Επιτόκιο
Πληθωρισµός
Ποσοστό αποχωρήσεων
Θνησιµότητα ( Ελβετικός Πίνακας )

7.15

2007
4,8%
5,0%

2006
4,1%
4,0%

16

16

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
31.12.2007
3.328.480
39.473
541.971
110.375
802.568
93.621
4.916.490

Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Πιστωτές ∆ιάφοροι
∆ουλευµένα έξοδα
Υποχρεώσεις για φόρους και τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Σύνολο

31.12.2006
4.734.270
104.193
271.244
35.958
1.204.860
72.774
6.423.299

Η εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 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.

7.16

Κύκλος εργασιών

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩ∆ 03 για το διάστηµα 1/1/2007 έως 31/12/2007
είναι η κάτωθι :
Ποσά σε Ευρώ
Κωδ. 51.52
Κωδ. 28.11

7.17

Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών
µεταλλικών σκελετών
Σύνολο

Κόστος πωληθέντων
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31.12.2007
472.363

31.12.2006
523.059

26.426.674
26.899.036

22.575.040
23.098.099

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

7.18

31.12.2007
-226.714
-191.700
-26.174
-557.033
0
-1.001.622

31.12.2006
-187.954
-169.436
-29.519
-444.090
-748
-831.746

31.12.2007
476.252
37.791
146.096
105
660.244

31.12.2006
395.347
9.000
116.261
2.109
522.718

31.12.2007
-1.036
-581
-6.380

31.12.2006
-3.018
-3.410
-5.049

-163.903
-171.899

-629.049
-640.527

Λοιπά έξοδα

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Έκτακτες ζηµιές
Λοιπά έκτακτα
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού/επισφαλείς απαιτ.
Σύνολο

7.22

31.12.2006
-313.150
-101.410
-113.096
-23.842
-81.055
-45.953
-678.506

Λοιπά έσοδα

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών
Έκτακτα Έσοδα
Αποσβέσεις επιχορηγούµενων παγίων
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Σύνολο

7.21

31.12.2007
-372.435
-96.593
-103.064
-35.647
-100.376
-21.430
-729.545

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

7.20

31.12.2006
-16.309.188
-1.005.582
-330.968
-53.794
-60.956
-536.958
-18.297.446

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

7.19

31.12.2007
-19.253.415
-1.312.612
-403.750
-76.542
-65.590
-636.047
-21.747.956

Χρηµατοοικονοµικό κόστος ( καθαρό )
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Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι & διάφορα τραπεζικά έξοδα
Τόκοι από χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)
Σύνολο

7.23

31.12.2007
-572.124
-79.592
0
-80.000
-4.863
-736.579

31.12.2006
-708.672
44.305
8.218
-40.000
-2.430
-698.579

Κέρδη ανά µετοχή
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή ( ευρω / µετοχή )

7.25

31.12.2006
24.924
-576.695
-56.565
-608.335

Φόροι

Τρέχον Φόρος
Αναβαλλόµενη Φορολογία
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2004-2005
Εκτίµηση Φόρου Ανέλεγκτων Φορολογικά Χρήσεων
Μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος Φόροι
Σύνολο

7.24

31.12.2007
6.354
-719.259
-71.349
-784.255

31.12.2006
2.387.425
420.000
5,68

31.12.2006
1.865.677
370.000
5,04

Μερίσµατα ανά µετοχή

Τα µερίσµατα που πληρώθηκαν το 2007 ανήλθαν στο ποσό των 609.000 € ( € 1,65 ανά µετοχή )
και αφορούσαν στα κέρδη του 2006 .

7.26

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 20062007, τα αποτελέσµατα της εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί µε προβλέψεις για ενδεχόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις ποσού 120.000 €.
Επιπρόσθετα, µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της εταιρίας, η επιπλέον διαφορά µεταξύ
καταλογισθέντος και προβλεφθέντος σε προηγούµενες χρήσεις φόρου ωφέλησε τα αποτελέσµατα της
χρήσεως 2006 µε ποσό 8.218 €.

7.27

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού για την εταιρία κατά την τρέχουσα και την προηγούµενη
χρήση έχει ως εξής :
1.1-31.12.2007
74

Αριθµός προσωπικού
Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού
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1.1-31.12.2006
66

8

∆ιεταιρικές Συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρίες
8.1

8.2

8.3

∆ιεταιρικές Πωλήσεις-Υπηρεσίες

Ποσά σε ευρώ.
Πωλήσεις αγαθών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολα

1.01-31.12.2007

Ποσά σε ευρώ.
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Μητρική
Σύνολα

1.01-31.12.2007

304.435
630.967
935.402

59.721
59.721

1.01-31.12.2006
100.772
884.620
985.392

1.01-31.12.2006
94.565
94.565

∆ιεταιρικές Αγορές και Έξοδα

Ποσά σε ευρώ.
Αγορές Αγαθών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολα

1.01-31.12.2007

Ποσά σε ευρώ.
Αγορές Υπηρεσιών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολα

1.01-31.12.2007

238.406
2.318
240.724

17.780
356.919
374.699

1.01-31.12.2006
487.862
24.294
512.156

1.01-31.12.2006
1.980
338.786
340.766

∆ιεταιρικές Απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Ποσά σε ευρώ.
1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
21.377
Μητρική
13.508
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
275.218
634.942
Σύνολα
288.726
656.319

Ποσά σε ευρώ.
1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
206.591
Μητρική
56.979
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
127.067
121.426
Σύνολα
184.046
328.017
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8.4

Αµοιβές Μελών ∆.Σ και ∆ιευθυντικού Προσωπικού

Οι αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικού Προσωπικού ανήλθαν στη χρήση 2007 για
την εταιρία στο ποσό των 537.952 €
Ποσά σε ΕΥΡΩ
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Σύνολο

9

1.1-31.12.2007
294.412
243.541

1.1-31.12.2006
182.396
168.383

537.952

350.779

Γεγονότα µετά τον Ισολογισµό

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά τον Ισολογισµό.

.
Αθήνα 19 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΝΑΧΜΙΑΣ Μ. ΧΑΪΜ

ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΛΕΤΕΛΗΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ
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