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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας «Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ 

Ε.Π.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών 

Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006, 

και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆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 
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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 2006, 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. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιαχειριστή είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

Παναγιώτης Κ. Βρουστούρης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921    

ΣΟΛ α.ε.  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. 

 
 

Κύριοι εταίροι, 
Σας υποβάλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά  έχουν  υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την παρούσα έκθεση 

για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης  ∆εκεµβρίου 2006. 

Το 2006 ήταν µια χρονιά στρατηγικών αλλαγών για την Εταιρεία. H SCANIA µας ανακοίνωσε ότι οι 

εγκαταστάσεις τις Εταιρείας δεν πληρούν τις προδιαγραφές των εξουσιοδοτηµένων συνεργείων SCANIA, 

DOS (Dealer Operatic Standards). H προτροπή του οίκου ήταν να βρεθεί νέος χώρος και να µεταφερθούν οι 

εγκαταστάσεις σε αυτόν. Αφού η διοίκηση της Εταιρείας εξέτασε το θέµα σχολαστικά , αποφάσισε να 

σταµατήσει την δραστηριότητα  της επισκευής  Φορτηγών και Λεωφορείων SCANIA και η Εταιρεία πλέον να 

δραστηριοποιηθεί στην επισκευή των αυτοκινήτων ISUZU. Η Εταιρεία εξακολουθεί να πωλεί µεταχειρισµένα 

φορτηγά και λεωφορεία Το τελευταίο τρίµηνο του 2006 ξεκίνησε η διαδικασία ανακατασκευής στον χώρο του 

συνεργείου εγκαθιστώντας καινούργια µηχανήµατα ελέγχου και διάγνωσης καθώς και νέων χώρων γραφείων 

και φιλοξενίας.  

Η αλλαγή στην δραστηριότητα της Εταιρείας επέφερε κάµψη στις πωλήσεις της σε € 995 χιλ. έναντι € 1.709 

χιλ. το 2005. Οι ζηµιές µετά από φόρους έκλεισαν σε € 167 χιλ έναντι € 158 χιλ το 2005. Ο λόγος που δεν 

δηµιουργήθηκαν µεγαλύτερες ζηµίες οφείλεται στην µείωση των δαπανών διοίκησης από € 361 χιλ. σε € 172 

χιλ.  και των λοιπών εξόδων εκµετάλλευσης. 

Οι Εταιρεία διέρχεται οξεία οργανωτική κρίση και απαιτούνται άµεσα µέτρα εξυγίανσης, τα οποία όπως σας 

προαναφέραµε ξεκίνησαν από το δεύτερο εξάµηνο του 2006 και θα ολοκληρωθούν το 2007, ελπίζοντας έτσι 

ότι θα ανακοπεί η αρνητική πορεία της Εταιρείας. 

Κύριοι µέτοχοι, η περιουσιακή και χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας  κατά τη λήξη της κρινοµένης 

περιόδου απεικονίζεται επακριβώς στις Οικονοµικές Καταστάσεις που σας υποβάλουµε προς έγκριση. 

Παρακαλούµε αφού λάβετε υπόψη και την έκθεση των ελεγκτών να εγκρίνετε αυτές και να µας απαλλάξετε 

από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2006. 
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Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     
     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2006  31/12/2005 
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    
Ενσώµατα Πάγια 2.581.647,70  2.607.752,93 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14.325,34  22,66 
  2.595.973,04  2.607.775,59 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    
Αποθέµατα 103.409,54  55.029,49 
Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 236.406,19  368.316,31 
Λοιπές Απαιτήσεις 120.380,44  126.243,53 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 158.739,86  113.106,57 
  618.936,03  662.695,90 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.214.909,07  3.270.471,49 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Εταιρικό Κεφάλαιο 1.153.680,00  1.153.680,00 
Αποθεµατικά 1.569.055,98  1.569.055,98 
Κέρδη/(Ζηµίες) εις Νέον (90.035,31)  76.803,37 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.632.700,67  2.799.539,35 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις από Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 0,00  2.532,88 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 10.413,00  3.133,65 
Υποχρεώσεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού 40.817,22  40.817,22 
Προβλέψεις 40.567,39  25.640,28 
Συνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 91.797,61  72.124,03 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2,91  251.443,05 
Υποχρεώσεις από Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 2.595,22  6.527,97 
Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις 407.284,21  27.790,79 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 80.528,45  113.046,30 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 490.410,79  398.808,11 
Σύνολο Υποχρεώσεων  582.208,40  470.932,14 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.214.909,07  3.270.471,49 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ      
      
  31/12/2006  31/12/2005 
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 995.140,71   1.709.351,84 
Κόστος Πωλήσεων (954.657,75)   (1.318.694,65) 
Μικτά Κέρδη 40.482,96   390.657,19 
Λοιπά Έσοδα  5.333,95   11.624,29 
Έξοδα διοικήσεως (172.023,21)   (361.497,32) 
Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως (15.356,61)   (151.207,55) 
Χρηµατοοικονοµικά ΄Εσοδα 4.068,29   0,00 
Χρηµατοοικονοµικά ΄Εξοδα (7.137,60)   (11.174,03) 
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (144.632,22)   (121.597,42) 
Μείον Φόρος Εισοδήµατος (22.206,46)   (36.497,26) 
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (166.838,68)   (158.094,68) 
        
Ζηµίες ανά Εταιρικό Μερίδιο (σε ευρώ) (17,35)   (16,44) 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
       
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε 
Ευρώ) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπεραξία 
προσ/γής 
αξίας 
παγίων 

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2005 1.153.680,00 1.492.927,75 76.128,23 234.898,05 2.957.634,03
- Αποτέλεσµα περιόδου       (158.094,68) (158.094,68)

Υπόλοιπα 31.12.2005 1.153.680,00 1.492.927,75 76.128,23 76.803,37 2.799.539,35
       
Υπόλοιπα 01.01.2006 1.153.680,00 1.492.927,75 76.128,23 76.803,37 2.799.539,35

- Αποτέλεσµα περιόδου       (166.838,68) (166.838,68)
Υπόλοιπα 31.12.2006 1.153.680,00 1.492.927,75 76.128,23 (90.035,31) 2.632.700,67
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)    
  31/12/2006  31/12/2005 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες    
Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως (166.838,68)   (158.094,68)
Προσαρµογές για:   
Φόρο Εισοδήµατος 22.206,46  36.497,26
Αποσβέσεις  27.165,03  32.755,44
Προβλέψεις 14.927,11  118.098,54
Έσοδα τόκων (4.068,29)  0,00
Έξοδα τόκων 7.137,60  11.174,03
  (99.470,77)  40.430,59 
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης   
Αύξηση / (µείωση) αποθεµάτων (48.380,05)  57.681,49
Αύξηση / (µείωση) απαιτήσεων 123.470,53  74.554,20
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 332.048,46  (37.005,77)
 407.138,94  95.229,92
Μείον:   
Καταβληθέντες τόκοι (7.137,60)   (6.603,07)
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 0,00  (49.373,39)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 300.530,57  79.684,05
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   
Αγορές ενσώµατων παγίων (1.059,80)   (6.034,00)
Τόκοι που εισπράχθηκαν 4.068,29  0,00
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.008,49  (6.034,00)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες   
Εξοφλήσεις δανείων (251.440,14)   (50.000,00)
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (6.465,63)  (9.281,76)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (257.905,77)  (59.281,76)
    
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα    
και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ) 45.633,29  14.368,29
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της χρήσης 113.106,57  98.738,28
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην λήξη της χρήσης 158.739,86  113.106,57
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 

 
 

1. Πληροφορίες για την εταιρεία 
 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ είναι Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, και έχει την έδρα της στην Αθήνα, 

επί της οδού Μαρκόνι 3, 12242 Αιγάλεω. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 

στις 31.12.1996 µε Γενικό αριθµό 16048 και Ειδικό αριθµό 4732.  

 

∆ραστηριοποιείται κυρίως στις επισκευές φορτηγών και λεωφορείων ως εξουσιοδοτηµένο συνεργείο του Σουηδικού 

Οίκου βαρέων οχηµάτων SCANIA. 

 

Η εταιρεία είναι µέλος του Οµίλου εταιρειών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, που κατέχει, κατά την ηµεροµηνία 

έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, άµεσα ποσοστό 75% των εταιρικών µεριδίων της, και το υπόλοιπο 25% 

έµµεσα, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. 

 

Η ∆ιαχείριση της εταιρείας ανήκει στην ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, και ο νόµιµος εκπρόσωπος της είναι ο κος 

Ιωάννης Πετρόπουλος. 

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2006, 

εγκρίθηκαν από τη ∆ιαχείριση στις 23/03/2007, δια του νοµίµου εκπροσώπου αυτής. 

 

2 Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 
 

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (στο εξής ∆ΠΧΠ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ 

από την 1η Ιανουαρίου 2005, µε ηµεροµηνία µετάβασης την 01/01/2004. Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται 

κατωτέρω, είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν στην προηγούµενη χρήση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακίνητα που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους. 

 

2.2  Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μεταγενέστερα, επιµετρώνται ως εξής: 

(α) Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται σε αναπροσαρµοσµένες (εύλογες) αξίες. Οι αναπροσαρµογές 

γίνονται κάθε τρία χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην αξία τους, από ανεξάρτητους 

εκτιµητές. Οι διαφορές αναπροσαρµογής (πλεόνασµα) αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η µείωση της 

αξίας λόγω αναπροσαρµογής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, στον βαθµό που δεν καλύπτεται από αποθεµατικό 

των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις διενεργούνται επί των αναπροσαρµοσµένων αξιών. 
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(β) Τα λοιπά ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια, επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, µείον τις αποσβέσεις και 

τυχόν αποµειώσεις.  

Τα ενσώµατα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους. Η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας τους και τιµήµατος 

πώλησης αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα. Τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής, µεταφέρεται 

κατά τη διαγραφή των ακινήτων κατ’ ευθείαν στα αποτελέσµατα εις νέον. 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο στον χρόνο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής. Υπολειµµατικές 

αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής: 

  Κατηγορία       Ωφέλιµη Ζωή 
  Κτίρια και διαµορφώσεις κτιρίων        30 - 50 έτη 

  Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός       5 - 10 έτη 

  Μεταφορικά µέσα           5 - 10 έτη 

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός           3 - 5 έτη 

 

 

2.3  Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιµο κόστος κτήσεως, υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η 

ανακτήσιµη αξία τους είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία τους. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το 

απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. 

  

 
2.4 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα και προσδιορίζεται, 

µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου. 

 

 

2.5  Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις  
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι 

ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της 

ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων µε το αρχικό αποτελεσµατικό επιτόκιο. Το ποσό της 

ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
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2.6  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.7  Εταιρικό κεφάλαιο  
Τα εταιρικά µερίδια κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση των µεριδίων, εµφανίζονται µετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

 

2.8 ∆ανεισµός 
∆άνεια Τραπεζών 
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένη µε τα άµεσα για τη 

συναλλαγή κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε βάση τη µέθοδο του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε βάση την τρέχουσα ισοτιµία κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
2.9 Φορολογία Εισοδήµατος  
Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:  

(α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, που προκύπτει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται 

από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. 

(β) Τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης του Ισολογισµού, 

µε βάση τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων και υπολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά 

τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισµού των υποχρεώσεων. Οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις δηµιουργούν. 

(γ) Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος που θα προκύψουν από τον µελλοντικό 

φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε πρόβλεψη.  

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος 

εισοδήµατος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ’ 

ευθείαν στα ίδια κεφάλαια. 

 
2.10  Παροχές σε εργαζοµένους 
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευµένες. 
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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). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο 

στην περίοδο που αφορά. Το 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 ∆ηµοσίου 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 κάθε 2 χρόνια. 

 

 

2.11 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα επιµετρώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών 

φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά 

από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται συνήθως 

µετρητοίς ή µέσω πιστωτικών καρτών. Το αναγνωριζόµενο έσοδο σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το µικτό ποσό που 

εισπράττεται, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αµοιβές των πιστωτικών καρτών. Τα έξοδα των πιστωτικών καρτών 

στη συνέχεια, βαρύνουν τα έξοδα διάθεσης.  

 
β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το 

εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

 
γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου.  

 

ε) Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
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2.12  Μισθώσεις 
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκµισθωτές 

ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

 
Η εταιρεία ως µισθωτής 
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά 

την διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναγνωρίζονται 

ως περιουσιακά στοιχεία, επιµετρώµενα κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι 

µικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή 

αναγνωρίζεται στον ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε 

χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε εξόφληση της υποχρέωσης µε τρόπο που να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στο 

εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης.  
 
2.13 ∆ιανοµή µερισµάτων 
Η διανοµή των κερδών της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στον Ισολογισµό όταν η διανοµή εγκρίνεται από τη 

Συνέλευση των Εταίρων. 

 

3. Σηµαντικές 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 εταιρείας και του οµίλου και την αυστηρή παρακολούθηση από τη διοίκηση των φορολογικών θεµάτων, δεν 

αναµένονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε αυτές τις εκτιµήσεις. 

 

4. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και ∆ιερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την Εταιρεία για την 

χρήση 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης για την εταιρεία σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή 

αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 
∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007). Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί την 
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γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, απαιτεί γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 

ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, 

(Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η σχετική προσαρµογή του ∆ΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά 

µε το ύψος των κεφαλαίων και τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. ∆εν θα υπάρξουν επιδράσεις στα στοιχεία 

του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων, µε δεδοµένο ότι τα ανωτέρω αφορούν µόνο γνωστοποιήσεις. 

 

∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2009). Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα» και υιοθετεί µια 

διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα 

παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών 

τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή 

που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων και πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις και 

συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. ∆εν θα υπάρξει επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονοµικές 

καταστάσεις.  

 
∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της Προσέγγισης Επαναδιατύπωσης του ∆ΛΠ 29 – Οικονοµικές Καταστάσεις για 
Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 

Μαρτίου 2006). Η διερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρεία διαπιστώνει την ύπαρξη 

υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 29, ως η 

οικονοµία να ήταν ανέκαθεν σε κατάσταση υπερπληθωρισµού. Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 8, Πεδίο Εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά 

την 1 Μαΐου 2006). Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών», 

εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες δίνονται συµµετοχικοί τίτλοι ή αναλαµβάνεται υποχρέωση που βασίζεται στην 

τιµή των µετοχών έστω και αν φαίνεται ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που λήφθηκαν είναι χαµηλότερης αξίας από την 

εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που δίδονται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται. Η ∆ιερµηνεία 8 δεν 

έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουνίου 2006). Η ∆ιερµηνεία 9 καθορίζει ότι δεν επιτρέπεται η µεταγενέστερη επιµέτρηση 

της αξίας ενσωµατωµένου σε κύρια σύµβαση παραγώγου, το οποίο υπήρχε αρχικά στη σύµβαση, αν δεν υπάρχει 

ουσιώδης µεταβολή στους όρους της σύµβασης. Η ∆ιερµηνεία 9 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

 

∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών Ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). Η ∆ιερµηνεία αυτή απαιτεί όπως 
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συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς 

λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε 

συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς 

τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι τίτλοι παρέχονται από τους µετόχους της εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία 

επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις τους, 

προγράµµατα, όπου οι εργαζόµενοι σε αυτές λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. 

Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2008). Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό των υποδοµών για παροχή υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας, από πλευράς της οντότητας, η οποία κατασκευάζει και λειτουργεί αυτές τις υποδοµές, έχοντας λάβει 

την σχετική παραχώρηση από το ∆ηµόσιο. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
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5 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 

 
5.1 Ενσώµατα πάγια  
 

Μηχ/κός 

  
Οικόπεδα - 
Κτίρια  εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισµός  Σύνολο 

         
1.1.2005         

Κόστος Κτήσης ή Εκτίµησης  2.629.000,00  15.114,06  5.200,35 26.954,75  2.676.269,16 

Σωρευµένες Αποσβέσεις  (22.066,67)  (10.882,22)  (2.971,62) (5.874,29)  (41.794,80) 

Αναπόσβεστη Αξία  
2.606.933,33  4.231,84  2.228,73 21.080,46  2.634.474,36 

    
  

  
 

Κίνηση έτους 2005           

Υπόλοιπο έναρξης   2.606.933,33  4.231,84  2.228,73 21.080,46  2.634.474,36 

Προσθήκες  0,00  0,00  0,00 6.034,00  6.034,00 

Πωλήσεις  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

Αποσβέσεις Περιόδου  (22.066,67)  (1.686,07)  (2.228,72) (6.773,98)  (32.755,44) 

Αναπόσβεστη Αξία   2.584.866,66  2.545,77  0,01 20.340,48  2.607.752,92 

31.12.2005           

Κόστος ή Εκτίµηση  2.629.000,00  15.114,06  5.200,35 26.954,75  2.676.269,16 

Σωρευµένες Αποσβέσεις  (44.133,34)  (12.568,29)  (5.200,34) (6.614,27)  (68.516,24) 

Αναπόσβεστη αξία  2.584.866,66  2.545,77  0,01 20.340,48  2.607.752,92 

           

Κίνηση έτους 2006           

Υπόλοιπο Έναρξης  
2.584.866,66  2.545,77  0,01 20.340,48  2.607.752,92 

Προσθήκες  
-  -  -  1.059,80  1.059,80 

Πωλήσεις  
-  (217,39)  (0,01)  -  (217,40) 

Αποσβέσεις Περιόδου  
(22.066,67)  (1.468,68)  -  (3.412,28)  (26.947,63) 

Αναπόσβεστη Αξία  
2.562.799,99  859,70  0,00  17.988,00  2.581.647,69 

31.12.2006  
         

Κόστος ή Εκτίµηση  2.629.000,00  71.244,28  0,00  64.494,65  2.764.738,93 

Σωρευµένες Αποσβέσεις  (66.200,01)  (70.384,58)  0,00  (46.506,64)  (183.091,23) 

Αναπόσβεστη Αξία  2.562.799,99  859,70  0,00  17.988,00  2.581.647,70 

  

 
 
Στα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η εταιρεία κατέχει ως µισθωτής βάσει 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 
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 2006  2005 

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µισθώσεων 39.780,92  39.780,92

Σωρευµένες Αποσβέσεις  (25.198,06)  (22.362,92)

Καθαρή Λογιστική Αξία 14.582,06  17.418,00

 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσωµάτων παγίων 
 
5.2 Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις (Μακροπρόθεσµες) 
Οι Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις (µακροπρόθεσµες) που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2006  31/12/2005 

Γραµµάτια Εισπρακτέα Μακροπρόθεσµης Λήξης  15.069,00  0,00

Μη ∆εδουλευµένοι Τόκοι  (766,32)  0,00

∆οσµένες εγγυήσεις 22,66  22,66

 14.325,34  22,66

Τα Γραµµάτια Εισπρακτέα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος τους, µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το 

χρησιµοποιούµενο ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 7%. 

 

5.3 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Εµπορεύµατα 98.000,00  0,00

Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες 5.409,54  55.029,49

 103.409,54  55.029,49

 

 
5.4 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις (Βραχυπρόθεσµες) 
Οι πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Πελάτες (ανοικτά υπόλοιπα) 72.275,87  275.116,06 

Γραµµάτια εισπρακτέα βραχυπρόθεσµης λήξεως 37.041,88  0,00 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 8.255,41  38.002,04 

Πελάτες (επιταγές εισπρακτέες) 98.238,62  173.296,75 

Αποµειώσεις γραµµατίων σε καθυστέρηση 0,00  (38.002,04) 

Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες 20.594,41  0,00 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0,00  (80.096,50) 

 236.406,19  368.316,31 
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5.5 Λοιπές Απαιτήσεις  
Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 75.755,55 32.414,19 

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 39.577,22 34.663,86 

Λογαριασµός διαχείρισης προκαταβολών 5.047,67 59.165,48 

 120.380,44 126.243,53 

 
 

5.6 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 
Τα διαθέσιµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:  
 31/12/2006  31/12/2005 

Ταµείο 220,85 1.564,16 

Καταθέσεις όψεως  158.519,01 111.542,41 

 158.739,86 113.106,57 

 

 

5.7 Εταιρικό κεφάλαιο 
Στις 31.12.2006, το Εταιρικό Κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ ανέρχεται σε 9.614 εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας 

€120,00 έκαστο. Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων η µητρική εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ κατέχει το 75% των εταιρικών µεριδίων και µέσω της θυγατρικής ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. το 

υπόλοιπο 25% των µεριδίων. 

 

5.8 Αποθεµατικά Κεφάλαια  
Τα αποθεµατικά Κεφάλαια που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2006  31/12/2005 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 1.492.927,75  1.492.927,75

Τακτικό Αποθεµατικό 31.979,14  31.979,14

Αφορολόγητα Αποθεµατικά 44.149,09  44.149,09

 1.569.055,98  1.569.055,98

 

Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων από την οποία και προέρχεται η εν λόγω διαφορά έγινε την 01.01.2004. 
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5.9 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2006  31/12/2005 

Ενσώµατα Πάγια 10.413,00 3.133,65 

 10.413,00 3.133,65 

 
 
 
5.10  Προβλέψεις  
Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 31/12/2006  31/12/2005 

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού Ελέγχου 40.567,39 25.640,28 

 
Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική προβαίνει σε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου, που αφορούν φόρο 

εισοδήµατος, ανερχόµενου σε 0,15% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Η ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και 

τη χρήση 1998. Έχει δε φορολογικά περαιώσει τις χρήσεις έως και το 2002, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.3259/2004. 

 

5.11 Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις  
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν 

δάνεια: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2,91 251.443,05 

 

 
5.12 Υποχρεώσεις από Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 

 2006  2005 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 2.595,22 6.527,97 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.595,22 6.527,97 
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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. 

 2006  2005 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης – Ελάχιστες πληρωµές 
µισθωµάτων: 
Μέχρι ένα έτος 2.674,00 6.780,26

Μελλοντικό χρηµατοοικονοµικό κόστος  (78,78) (252,29)

 2.595,22 6.527,97

 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής: 

 2006  2005 

Μέχρι 1 έτος 2.595,22 6.527,97

 2.595,22 6.527,97

 
5.13 Προµηθευτές  
Οι υποχρεώσεις σε εµπορικούς πιστωτές αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2006  31/12/2005 

Προµηθευτές εσωτερικού 407.284,21  27.790,79 

 407.284,21  27.790,79 

 

 
5.14  Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Προκαταβολές Πελατών 67.775,34 1.306,62 

Επιταγές πληρωτέες 260,59 33.931,83 

Πληρωτέοι Φόροι 1.943,36 55.527,82 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 7.538,36 21.930,68 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 3.010,80 349,35 

 80.528,45 113.046,30 
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5.15 Πωλήσεις 
 31/12/2006  31/12/2005 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 260.157,73 - 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού 509.525,22 1.200.177,72 

Πωλήσεις υπηρεσιών 225.457,76 509.174,12 

 995.140,71 1.709.351,84 

 
 
5.16 Κόστος πωληθέντων 

 31/12/2006  31/12/2005 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 253.500,00 - 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού 384.703,24 897.318,33 

Πωλήσεις υπηρεσιών 316.454,51 421.376,32 

 954.657,75 1.318.694,65 

 

 
5.17 Έξοδα (∆ιοίκησης / ∆ιάθεσης / Παραγωγής) 
Τα έξοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2006  31/12/2005 

Παροχές σε εργαζοµένους 289.048,93 507.168,34

Αµοιβές Τρίτων 

Λοιπές αµοιβές  107.390,31 161.976,23

Παροχές Τρίτων 

Τηλεπικοινωνίες 7.161,90 10.849,21

Ενοίκια 0,93 182,53

Λοιπές παροχές τρίτων 26.001,49 19.428,18

Φόροι – Τέλη 23.680,37 29.737,93

∆ιάφορα Έξοδα 

Έξοδα µεταφορών 2.245,03 3.820,38

Έξοδα ταξιδίων 351,95 1.796,50

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 0,00 1.662,47

Λοιπά έξοδα 5.431,79 13.496,24

Αποσβέσεις 27.165,02 32.755,44

 488.477,72 782.873,45
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Τα έξοδα αυτά κατανέµονται σε : 

 31/12/2006  31/12/2005 

Έξοδα ∆ιοίκησης  172.023,21 361.497,13

Έξοδα παραγωγής 316.454,51 421.376,32

 488.477,72 782.873,45

 

Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της χρήσης του 2006 και του 2005 ήταν : 

 31/12/2006  31/12/2005 

Απασχολούµενα άτοµα 4  26 

 

 

5.18 Λοιπά Έσοδα  
Τα Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Προµήθειες – Μεσιτείες 0,00 6.393,20

Ενοίκια (γενικά) 1.572,00 4.824,80

Έκτακτα κέρδη από εκποίηση παγίων 199,99 0,00

∆ιάφορα Έσοδα 3.561,96 406,29

 5.333,95 11.624,29

 
 
5.19 Λοιπά Έξοδα  
Τα Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Αποµείωση Επισφαλών Απαιτήσεων 12.484,38 118.098,54

Λοιπά Έξοδα  820,62 33.109,01

Φόρος ακίνητης περιουσίας 2.051,61 - 

 15.356,61 151.207,55

 

 

5.20 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 
Τα χρηµατοοικονοµικά Έσοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:  

 31/12/2006  31/12/2005 

Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι 4.068,29  0,00

 4.068,29  0,00
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5.21  Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 
Τα χρηµατοοικονοµικά Έξοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Τόκοι Βραχυπρόθεσµων ∆ανείων 6.835,43  10.043,98

Τόκοι Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 302,17  0,00

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά ΄Εξοδα 0,00  1.130,05

 7.137,60  11.174,03

 
 
5.22  Φόρος Εισοδήµατος  
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2006  31/12/2005 

Αναβαλλόµενος φόρος 7.279,35  10.856,98

Προβλέψεις διαφορών Φορ. Ελέγχου 14.927,71  25.640,28

 22.206,46  36.497,26

 

 31/12/2006  31/12/2005 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (144.632,22) (121.597,52)

Φορολογικός Συντελεστής 29% 32%

Φόρος Εισοδήµατος, βάσει του ονοµαστικού συντελεστή 41.943,34 38.911,17

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου (14.927,71) (25.640,28)

Φόρος εσόδων και εξόδων µη υποκείµενων σε φορολογία  (49.222,09) (49.768,18)

 22.206,46 36.497,26

 
5.23 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη 

 31/12/2006  31/12/2005 

Αγορές αγαθών από τη µητρική 668.189,95 763.242,88

Πωλήσεις υπηρεσιών προς τη µητρική 267.710,42 529.991,93

Υποχρεώσεις στη µητρική - 119,00

Απαιτήσεις από τη µητρική 4.373,80 24.318,66
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5.24 Εγγυήσεις  
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, πληρωµής) υπέρ 

τρίτων και δεν έχει λάβει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων πελατών. 

 

 
5.25 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31/12/2006 γεγονότα, 

που να αφορούν την Εταιρεία. 

 

 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007  

 
 
 
 
 

Ιωάν. Π. Πετρόπουλος Μιχ. Γ. Ανδρικόπουλος 
∆ιαχειριστής Υπεύθυνος Θυγατρικών 

Εταιρειών Οµίλου 
 
   
Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις και η Έκθεση του ∆ιαχειριστή προς την Συνέλευση των Εταίρων σελ. 

5-25, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 26.03.2007. 
 

Αθήνα 26.03.2007 
 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Παναγιώτης Κ. Βρουστούρης 
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