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Ισολογισμός (βάσει Δ.Π.Χ.Π)

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 1 85.231,99 89.274,64

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2 0,03 0,03

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3 0,00 2.314,10

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4 5.651,71 5.624,11

90.883,73 97.212,88
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 5 17.337,24 8.705,33

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 34.569,43 50.572,68

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 528.378,90 333.602,07

580.285,57 392.880,08

Σύνολο ενεργητικού 671.169,30 490.092,96

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 8 60.000,00 60.000,00

Λοιπά αποθεματικά 9 64.651,43 64.651,43

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 38.511,02 -50.774,50

163.162,45 73.876,93

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 163.162,45 73.876,93
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10 75.981,12 83.641,73

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 11 31.524,12 22.496,44

107.505,24 106.138,17

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 268.615,51 211.463,38

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 13 114.225,49 80.537,62

Δάνεια 14 17.660,61 18.076,86

400.501,61 310.077,86

Σύνολο υποχρεώσεων 508.006,85 416.216,03

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 671.169,30 490.092,96  
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (βάσει Δ.Π.Χ.Π)
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Πωλήσεις 1.185.416,98 1.025.690,61
Κόστος Πωληθέντων 15 -275.421,54 -278.036,78
Μεικτό Κέρδος 909.995,44 747.653,83
Έξοδα διάθεσης 15 -385.033,41 -242.705,34
Έξοδα διοίκησης 15 -157.133,45 -347.554,50
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 367.828,58 157.393,99
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 17 -345,17 -383,65
Κέρδη προ φόρων 367.483,41 157.010,34
 Φόρος εισοδήματος 18 -114.197,89 -80.472,78
Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 253.285,52 76.537,56
Καθαρά κέρδη (ζημίες) περιόδου 253.285,52 76.537,56  
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (βάσει Δ.Π.Χ.Π)

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 60.000,00 64.651,43 62.687,94 187.339,37
Μερίσματα πληρωτέα -190.000,00 -190.000,00
Καθαρό κέρδος περιόδου 76.537,56 76.537,56
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 60.000,00 64.651,43 -50.774,50 73.876,93
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 60.000,00 64.651,43 -50.774,50 73.876,93
Μερίσματα πληρωτέα -164.000,00 -164.000,00

Καθαρό κέρδος περιόδου 253.285,52 253.285,52
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 60.000,00 64.651,43 38.511,02 163.162,45  
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31/12/2006 31/12/2005
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 19 562.390,06 562.354,39
Καταβληθέντες τόκοι -823,60 -327,07

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -175.763,84 -114.036,14
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 385.802,62 447.991,18
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων -17.855,22 -94.370,00
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0,00 2.080,00
Μερίσματα εισπραχθέντα
Δάνεια 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 6.676,97 3.547,64
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -11.178,25 -88.742,36
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών
Αγορά ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής -164.000,00 -190.000,00
Δάνεια αναληφθέντα 89.370,00
Αποπληρωμή δανεισμού
Πληρωμές δανείων -18.076,86 -17.651,41
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -182.076,86 -118.281,41
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 192.547,51 240.967,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 333.602,07 92.634,66
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 526.149,58 333.602,07

Kατάσταση ταμειακών ροών (βάσει Δ.Π.Χ.Π)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 7 από 46  



ANIZ  Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η ANIZ A.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο  των εστιατορίων – καφετεριών και κυλικείων. Oι Οικονομικές 
Καταστάσεις του 2006 αποτελούν την 10η εταιρική χρήση. Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο 
Μαρούσι. Οι  οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 
την 23η Μαρτίου 2007. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση την 30η 
Απριλίου 2007. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΑΝΙΖ A.Ε. με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2006, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)  και ερμηνείες που έχουν εκδοθεί από την Διεθνή 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το 
ΔΠΧΠ1 – «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοδοτικής Πληροφόρησης», το οποίο εφαρμόστηκε 
κατά την μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα την 1 Ιανουαρίου 2004. 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συντάσσονταν έως την 31 Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με το Κ.Ν. 
2190/1920 και τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις διέφεραν από τις διατάξεις των 
ΔΠΧΠ. Κατά την σύνταξη των προαναφερθέντων  οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρίας 
τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής και αποτίμησης που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με το Κ.Ν. 
2190/1920 και τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να είναι σύμφωνες με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις των ΔΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2005 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει 
των τροποποιήσεων αυτών, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά στις λογιστικές αρχές. 

Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα επί των 
ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων παρέχονται στη Σημείωση 5. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την 
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρίας.  Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας 
και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται 
στην Σημείωση 4 

Ερμηνείες και αναθεωρήσεις εκδοθέντων διεθνών λογιστικών προτύπων με ισχύ το 2005 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι υποχρεωτικές για την σύνταξη 
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2005. 

- IFRIC 2 Συμμετοχές μελών σε κοινοπραξίες και παρόμοια σχήματα (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2005). 

- SIC 12 (Αναθεώρηση) Ενοποιήσεις – Οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού ( σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 
2005) και  
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- IAS 39 (Αναθεώρηση) Μετατροπή και Αρχική Αναγνώριση χρηματοοικονομικών μεγεθών Ενεργητικού 

και Παθητικού (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2005).  

Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτίμησε την σχέση των αναθεωρήσεων αυτών με τις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρίας και συμπέρανε ότι δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας. 

Ερμηνείες και αναθεωρήσεις εκδοθέντων διεθνών λογιστικών προτύπων που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ 

Ορισμένα νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις και ερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για την σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 ή 
μεταγενέστερες περιόδους. Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

- IAS 19 (Αναθεώρηση). Δαπάνες Προσωπικού (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή 
επιτρέπει την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου για τον υπολογισμό των αναλογιστικών κερδών και 
ζημιών μέσα από  μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων. Σε περιπτώσεις προγραμμάτων που εμπλέκονται 
περισσότεροι του ενός εργοδότες πιθανόν να χρειασθούν περισσότερα κριτήρια αναγνώρισης για την 
εφαρμογή της λογιστικής μεθόδου των προγραμμάτων καθορισμένης απόδοσης. Επίσης επιβάλλονται 
νέες ανάγκες πληροφόρησης με μορφή σημειώσεων.  Η Εταιρία δεν συμμετέχει σε προγράμματα που 
εμπλέκονται περισσότεροι του ενός εργοδότες και δεν είναι εφαρμόσιμη η περίπτωση αυτή.  Η Εταιρία 
έχει όμως  υιοθετήσει την αναθεώρηση που αφορά τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την 1 
Ιανουαρίου 2004. 

-  ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για τον υπολογισμό ενδοεταιρικών 
συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
Η τροποποίηση επιτρέπει ο κίνδυνος συναλλαγματικής διαφοράς από μια πολύ πιθανή πρόβλεψη 
ενδοεταιρικής συναλλαγής να χαρακτηρισθεί σαν αντισταθμισμένο είδος στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή χαρακτηρίζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα 
αποτίμησης της Εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγματικής 
διαφοράς θα επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι 
σχετική με τις λειτουργίες της Εταιρίας, διότι η Εταιρία δεν έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές οι οποίες 
δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστούν σαν αντισταθμισμένο στοιχείο στις οικονομικές 
καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004. 
 
- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ταξινομηθεί σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού αυτών των 
χρηματοοικονομικών μέσων ως μέρος αυτής της κατηγορίας. Η Εταιρία πιστεύει ότι η τροποποίηση αυτή 
δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της καταστάσεις εφόσον δεν διατηρεί χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία 
έχουν ταξινομηθεί ως Εύλογη Αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
 
- ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006) 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες 
έχουν ήδη δηλωθεί από την Εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά σε 
εύλογη αξία και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ (α) του αναπόσβεστου 
υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται 
για να εξοφληθεί η ανειλημμένη υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει μελετήσει 
την τροποποίηση αυτή του ΔΛΠ 39 και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι δεν είναι σχετική με την 
Εταιρία. 
 
- ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
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Πληροφόρησης και ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρμογή από 
1Ιανουαρίου 2006) 
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές με τις λειτουργίες της Εταιρίας. 
 
- ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2007) 
Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης 
πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από χρηματοοικονομικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων προκαθορισμένων ελάχιστων απαιτούμενων γνωστοποιήσεων για πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς (συμπεριλαμβάνεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με 
τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές 
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 
32, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες που 
συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ. Η προσαρμογή στο ΔΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας 
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το ΔΠΧΠ 7 
και η προσαρμογή στο ΔΛΠ 1  δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην Εταιρία. 
 
- Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός αν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
Η Διερμηνεία 4 απαιτεί να προσδιορίζεται κατά πόσο μια συμφωνία περιλαμβάνει μίσθωση βάσει της 
ουσίας του διακανονισμού. Συγκεκριμένα απαιτεί να εξεταστεί κατά πόσο: (α) η εκπλήρωση της 
συμφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και (β) η συμφωνία παραχωρεί στον 
μισθωτή το δικαίωμα χρήσης του παγίου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Διερμηνεία 4 δεν αναμένεται να 
επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων συμφωνιών της. 

 
- Διερμηνεία 5, Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
Η Διερμηνεία 5 δε σχετίζεται με τις λειτουργίες της Εταιρίας. 
 
- Διερμηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες αγορές – Ηλεκτρικός 
και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς απόρριψη (Ισχύει από 1 Δεκεμβρίου 2005). 
Η Διερμηνεία 6 δε σχετίζεται με τις λειτουργίες της Εταιρίας. 

2.2. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα 
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών 
τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα.  
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και 
οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

2.4. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρία και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Κτίρια 5 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 5-7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-7 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (Σημείωση 2.6). 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
καθαρής αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

2.5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 (γ) Λογισμικό 

To λογισμικό αποτιμάται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή 
μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 4 χρόνια. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται. 
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2.6. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 
μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση 
των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών.  Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  

2.7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα 
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισμό. 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

2.8. Αποθέματα 

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

2.9. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρούμενων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 
ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως 
έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

 2.11. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρίας και περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  
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2.12. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την 
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.13. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

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.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.  Ο αναβαλλόμενος φόρος 
προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 

2.14. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 
προγράμματα καθορισμένων παροχών.  Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το 
κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για 
την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα, 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση 
την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των 
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή 
μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 
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(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση 
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού 
της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

2.15. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να 
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

2.16. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 

(3) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 (a) Δικαίωμα αδείας 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν 
αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας 
μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.17. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισμένη.  

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο 
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

2.18. Μισθώσεις 

(α) Εταιρία  ως μισθωτής 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της 
μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.  Το μέρος 
του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη 
μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

H Εταιρία είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις ως μισθωτής κατά τις χρήσεις 2005 και 2006. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης. 

(β) Εταιρία  ως εκμισθωτής 

Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως 
απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται 
ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο.  Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία 
αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

H Εταιρία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις ως εκμισθωτής κατά τις χρήσεις 2005 και 2006. 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του 
ισολογισμού.  Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με 
παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις.  Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν 
στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

 

 

 

 

Σελίδα 15 από 46  



ANIZ  Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν 
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία στη διαχείριση των κινδύνων 
ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 

 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της 
Εταιρίας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρία δεν έχει 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δεν δανείζεται σε κυμαινόμενα 
επιτόκια.   

 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν 
τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρία δεν 
έχει υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της, δεδομένου ότι οι μέσες 
ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων της είναι πολύ κάτω του μέσου όρου του κλάδου στον οποίο 
δραστηριοποιείται. Η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας πιστοληπτικής 
ικανότητας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των απαιτήσεων της. 
 

(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Η Εταιρία δεν υπόκειται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι κύριες συναλλαγές της όπως οι αγορές εμπορευμάτων 
και οι πωλήσεις της προς τρίτους, πραγματοποιούνται σε ευρώ. Η Εταιρία τέλος δεν έχει στοιχεία 
Ενεργητικού ή Παθητικού εκφρασμένα σε Ξένο Νόμισμα .  

3.2. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξίας.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους 
στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την 
Εταιρία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ 
ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 
σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στους 
επόμενους 12 μήνες αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. 

(α) Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση από την εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος . Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Εάν ο τελικός φόρος 
είναι διαφορετικός από τον αρχικός αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  

5. Μετάβαση στα ΔΠΧΠ 

5.1 Βασικές αρχές μετάβασης στα ΔΠΧΠ 

5.1.1 Εφαρμογή του ΔΠΧΠ 1 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ΑΝΙΖ A.E για το έτος έως 31 Δεκεμβρίου 2006 θα  είναι  οι  πρώτες ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις που  συμμορφώνονται με τα ΔΠΧΠ. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  
όπως περιγράφεται στη σημείωση 2.1. Η Εταιρία έχει εφαρμόσει  το ΔΠΧΠ 1  κατά την σύνταξη αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Η ημερομηνία μετάβασης της ΑΝΙΖ Α.Ε  είναι η 1η Ιανουαρίου 2005. Η Εταιρία σύνταξε τον ισολογισμό έναρξης 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ την ημερομηνία αυτή. Η ημερομηνία αναφοράς αυτών των οικονομικών καταστάσεων είναι η 
1 Ιανουαρίου 2006. Η ημερομηνία υιοθέτησης των ΔΠΧΠ από την Εταιρία είναι η 1 Ιανουαρίου 2006. 

Κατά την προετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1,  η Εταιρία εφάρμοσε τις 
υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις  προαιρετικές εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή των 
ΔΠΧΠ. 

5.1.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που αποφάσισε η Εταιρία 

Η εταιρία έχει αποφασίσει να  εφαρμόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική 
εφαρμογή. 

(a)  Απαλλαγή συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

Η απαλλαγή αφορά σε Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και δεν είναι εφαρμόσιμη από την Εταιρία. 

(β) Απαλλαγή εύλογης αξίας ως τεκμαρτό κόστος. 

Η Εταιρία έχει αποφασίσει να αποτιμήσει τα ενσώματα  πάγια περιουσιακά στοιχεία στο ιστορικό κόστος τους . Αυτή 
η απαλλαγή δεν είναι εφαρμόσιμη. 
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(γ) Απαλλαγή παροχών  σε εργαζομένους 

Η Εταιρία έχει αποφασίσει να  αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και  ζημιές στα αποτελέσματα 
εις νέο την 1 Ιανουαρίου 2005. Επιπλέον η Εταιρεία έχει  υιοθετήσει την αναθεώρηση το ΔΛΠ 19  που αφορά τα 
αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την 1 Ιανουαρίου 2005. Η εφαρμογή αυτής της απαλλαγής περιγράφεται 
λεπτομερώς στην Σημείωση 2.1. 

Η εταιρία δεν είχε για τις χρήσεις 2005 και 2006 αναλογιστικά κέρδη και ζημίες. 

(δ) Απαλλαγή συσσωρευμένων συναλλαγματικών  διαφορών μετατροπής. 

Μη  εφαρμόσιμη από την Εταιρία. 

(ε) Απαλλαγή σύνθετων χρηματοπιστωτικών εργαλείων. 

Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει σύνθετα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Αυτή η απαλλαγή δεν είναι εφαρμόσιμη 

(στ) Απαλλαγή απαιτήσεων και υποχρεώσεων θυγατρικών, συνδεδεμένων επιχειρήσεων και κοινοπραξιών 

Αυτή η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται, αφού η χρήση της γίνεται σε επίπεδο θυγατρικής, συνδεδεμένης επιχείρησης ή 
κοινοπραξίας που υιοθετεί τα ΔΠΧΠ αργότερα από τη μητρική Εταιρία της. 

(ζ) Απαλλαγή επανυπολογισμού  των συγκριτικών στοιχείων για  τα ΔΛΠ32 και ΔΛΠ39 

Η Εταιρία δεν έχει εφαρμόσει την απαλλαγή, τα συγκριτικά στοιχεία για τα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 έχουν 
επανυπολογιστεί από 1 Ιανουαρίου 2004. 

(η) Απαλλαγή προσδιορισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Η Εταιρία δεν έχει εφαρμόσει την απαλλαγή για τον για τον προσδιορισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού. 
 
(θ) Απαλλαγή παροχών βάσει μετοχών. 
 
Αυτή η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται, αφού η Εταιρία δεν έχει παροχές βάσει μετοχών. 

(ι) Απαλλαγή συμβολαίων ασφάλισης. 

H Εταιρία δεν εκδίδει συμβόλαια ασφάλισης. Η εξαίρεση αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη 

(κ) Απαλλαγή υποχρεώσεων αποκατάστασης που περιλαμβάνονται στα έξοδα ενσώματων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. 

Μη εφαρμόσιμη από την Εταιρία 

(μ) Αποτίμηση σε εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την αρχική αναγνώριση. 

Η εξαίρεση αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη. 

5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που ακολούθησε η Εταιρία 
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Η Εταιρία ΑΝΙΖ Α.Ε. έχει εφαρμόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την αναδρομική εφαρμογή: 

(a) Εξαίρεση διαγραφής  χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαγράφτηκαν πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2004, δεν αναγνωρίζονται ξανά 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η εξαίρεση είναι μη εφαρμόσιμη, αφού η Εταιρία δεν έχει διαγράψει  χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού  

(β)Εξαίρεση λογιστικής αντιστάθμισης 

Η Εταιρία δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμιση 

(γ) Εξαίρεση εκτιμήσεων.   

Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ την 1 Ιανουαρίου 2004, θα πρέπει να συμφωνούν με τις εκτιμήσεις που έγιναν 
την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΠΛΑ, εκτός κι αν έχει αποδειχτεί ότι  οι εκτιμήσεις αυτές ήταν 
λανθασμένες. 

Το ΔΠΧΠ 1 απαγορεύει την χρήση πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2004 για διόρθωση 
εκτιμήσεων που είχαν γίνει με βάση τις Ελληνικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές  εκτός αν πρόκειται για 
διόρθωση λαθών. Η Εταιρία αναπροσάρμοσε υπολογισμούς και εκτιμήσεις στην περίπτωση όπου η βάση υπολογισμού 
τους δεν ήταν σύμφωνη με τα ΔΠΧΠ χρησιμοποιώντας στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία μετάβασης. 

(δ)Εξαίρεση στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Η Εταιρία δεν είχε κανένα στοιχείο ενεργητικού που να ικανοποιούσε τα κριτήρια των διαθέσιμων προς πώληση 
στοιχείων κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Δεν απαιτείται καμία  προσαρμογή. 

5.2 Συμφωνίες μεταξύ των ΔΠΧΠ και ΓΠΛΑ. 

Οι παρακάτω συμφωνίες παρέχουν μια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΑ Η πρώτη 
συμφωνία παρέχει μία σύνοψη της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια κατά την μετάβαση την 1 Ιανουαρίου 2005 και 31 
Δεκεμβρίου 2005. Οι παρακάτω τρεις  συμφωνίες παρέχουν λεπτομέρειες της επίδρασης της μετατροπής στα : 

− Ίδια κεφάλαια στις 1 Ιανουαρίου 2005 (Σημ. 5.2.1) 
− Ίδια κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου 2005 (Σημ. 5.2.1) 
− Καθαρά κέρδη 31 Δεκεμβρίου 2005 (Σημ. 5.2.2) 
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5.2.1 Περίληψη ιδίων κεφαλαίων 1-Ιαν-05 31-Δεκ-05 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα ΓΠΛΑ 211.017,17 125.034,85 
Διαφορά δεδουλ.υποχρ.ανελεγκτ.χρήσεων -20.000,00 -30.000,00 
Διαφορά Δαπάνης παροχών αποζ.προσωπ. -16.677,80 -16.677,80 
Διαφορά μερισμάτων πληρωτέων 13.000,00 -13.000,00 
Διαφορά δαπάνης παροχών αποζ.προσωπ. 0,00 -259,37 
Διαφορά αποσβέσεων  0,00 -8.937,00 
Αντιλογισμός λογιστικοποίησης ενοικίων αυτοκινήτου ελληνικών 
βιβλίων 

0,00 20.586,70 

Έσοδο αναβαλλόμενης φορολογίας 0,00 64,84 

Διαφορά δαπάνης τόκων 0,00 -2.935,29 

Δαπάνη φόρου εισοδήματος 0,00 -80.537,62 
Διαφορά εξόδων 0,00 -5.444,70 

 -23.677,80 -137.140,24 
Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 187.339,37 73.876,93 
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5.2.2 Αναπροσαρμογή καθαρών αποτελεσμάτων έτους    2005 
Κέρδος (ζημία) μετά φόρων με βάση τα ΓΠΛΑ 158.555,30 
Διαφορά δαπάνης τόκων -2.935,29 
Έσοδο αναβαλλόμενης φορολογίας 64,84 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος -80.537,62 
Αντιλογισμός λογιστικοποίησης ενοικίων αυτοκινήτου ελληνικών 
βιβλίων 

20.586,70 

Διαφορά αποσβέσεων  -8.937,00 
Διαφορά δαπάνης παροχών αποζ.προσωπ. -259,37 
Διαφορά δεδουλ.υποχρ.ανελεγκτ.χρήσεων -10.000,00 
Σύνολο Αναμορφώσεων -82.017,74 
Καθαρά Κέρδη με βάση τα ΔΠΧΠ 76.537,56 
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε Ευρώ
Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο

Ιστορικό Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 74.070,59 74.070,59
Προσθήκες 89.370,00 5.000,00 94.370,00
Πωλήσεις/ διαγραφές -880,41 -880,41

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 0,00 89.370,00 78.190,18 167.560,18

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 -66.563,32 -66.563,32
Αποσβέσεις περιόδου -8.937,00 -3.665,62 -12.602,62
Πωλήσεις/ διαγραφές 880,40 880,40

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 0,00 -8.937,00 -69.348,54 -78.285,54

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 0,00 80.433,00 8.841,64 89.274,64

Ιστορικό Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 0,00 89.370,00 78.190,18 167.560,18
Προσθήκες 17.855,22 17.855,22
Πωλήσεις/ διαγραφές 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 0,00 89.370,00 96.045,40 185.415,40

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 0,00 -8.937,00 -69.348,54 -78.285,54
Αποσβέσεις περιόδου -17.874,00 -4.023,87 -21.897,87
Πωλήσεις/ διαγραφές 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 0,00 -26.811,00 -73.372,41 -100.183,41

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 0,00 62.559,00 22.672,99 85.231,99   
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε Ευρώ Λογισμικό Σύνολο

Ιστορικό Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 2.012,00 2.012,00
Προσθήκες 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 2.012,00 2.012,00

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 -2.011,97 -2.011,97
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 -2.011,97 -2.011,97

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 0,03 0,03

Ιστορικό Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 2.012,00 2.012,00
Προσθήκες 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 2.012,00 2.012,00

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 -2.011,97 -2.011,97
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 -2.011,97 -2.011,97

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 0,03 0,03  
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8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Λοιπές μακροπρόθεσμες εγγυήσεις 0,00 2.314,10

Σύνολο 0,00 2.314,10

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Λοιπές μακροπρόθεσμες εγγυήσεις 0,00 2.314,10

Σύνολο 0,00 2.314,10  
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9. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 5.651,71 5.624,11

5.651,71 5.624,11

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 5.624,11 5.559,27
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ. 18) 27,60 64,84

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 5.651,71 5.624,11

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ποσά σε Ευρώ

Πρόβλεψη  
Παροχών 

Προσωπικού

Πάγια με 
χρηματοδοτική 

μίσθωση Σύνολο

Στις 1 Ιανουαρίου 2005 5.559,27 0,00 5.559,27
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 64,84 0,00 64,84

Στις 31 Δεκεμβτ\ρίου 2005 5.624,11 0,00 5.624,11
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 2.256,92 -2.229,32 27,60

Στις 31 Δεκεμβτ\ρίου 2006 7.881,03 -2.229,32 5.651,71

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρμόσιμο νόμικο δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι 
των τρέχουσων φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Tα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων 
εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι η παρακάτω:
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10. Αποθέματα 
 

Αποθέματα

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Εμπορεύματα 17.337,24 8.705,33

Σύνολο 17.337,24 8.705,33

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 17.337,24 8.705,33  
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11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Πελάτες -1.005,02 0,14

Καθαρές απαιτήσεις πελατών -1.005,02 0,14

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 20.072,45 47.540,54
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημ.20) 15.502,00 3.032,00

Σύνολο 34.569,43 50.572,68

Κυκλοφορούν ενεργητικό 34.569,43 50.572,68

34.569,43 50.572,68

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Πελάτες -1.005,02 0,14
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 20.072,45 47.540,54

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 20) 15.502,00 3.032,00
34.569,43 50.572,68  
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 528.378,90 333.602,07

Σύνολο 528.378,90 333.602,07  
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13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Μετοχικό κεφάλαιο

Ποσά σε Ευρώ
Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 20.000 60.000,00 60.000,00

31 Δεκεμβρίου 2005 20.000 60.000,00 60.000,00

31 Δεκεμβρίου 2006 20.000 60.000,00 60.000,00   
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14.Λοιπά αποθεματικά 

Λοιπά αποθεματικά

Ποσά σε Ευρώ
Τακτικό 

αποθεματικο
Ειδικά 

αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 59.435,62 5.215,81 64.651,43

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 59.435,62 5.215,81 64.651,43

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 59.435,62 5.215,81 64.651,43  
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15. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 40.000,00 30.000,00
Έντοκα δάνεια 35.981,12 53.641,73

Σύνολο 75.981,12 83.641,73   
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16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 31.524,12 22.496,44
Σύνολο 31.524,12 22.496,44

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Χρεώσεις στα αποτελέσματα :
Συνταξιοδοτικές παροχές 9.027,68 259,37
Σύνολο 9.027,68 259,37

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Συνταξιοδοτικές παροχές
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 31.524,12 22.496,44

Υποχρέωση στον ισολογισμό 31.524,12 22.496,44

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

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Yπόλοιπο έναρξης 22.496,44 22.237,07
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 9.027,68 259,37

Υπόλοιπο τέλους 31.524,12 22.496,44   
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17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Προμηθευτές 105.690,49 63.045,63 
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 21) 11.842,25 10.966,52 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλοι 27.030,78 20.996,61 
Λοιπές υποχρεώσεις 124.051,99 116.454,62 
Σύνολο 268.615,51 211.463,38  
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18. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Tρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Φόρος εισοδήματος χρήσης 114.225,49 80.537,62 
Σύνολο 114.225,49 80.537,62  
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19.Βραχυπρόθεσμαδάνεια 

Δάνεια

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια από τρίτους 17.660,61 18.076,86

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 17.660,61 18.076,86  
 

 

 



 

19.Έξοδα ανά κατηγορία 
2006

Περιγραφή λογαριασμού Κόστος πωλ. Διοίκηση Διάθεση Σύνολο Κόστος πωλ. Διοίκηση Διάθεση Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟ ΩΣ ΕΞΟΔΟ 278.036,78 278.036,78 275.421,54 275.421,54 275.421,54
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 20.708,90 274.035,37 294.744,27 347.209,20 20.708,94 326.500,26 347.209,20
ΑΜΟΙΒ+ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ 715,82 715,82 718,28 718,28 718,28
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 100,00 100,00 767,50 767,50 767,50
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1.750,00 1.750,00 1.692,00 1.692,00 1.692,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.221,60 4.221,60 2.392,94 2.392,94 2.392,94
ΕΝΟΙΚΙΑ 18.173,30 33.673,92 51.847,22 61.390,64 12.794,60 24.320,64 37.115,24
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.808,84 1.808,84 751,90 751,90 751,90
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 3.111,66 10.137,34 13.249,00 14.152,10 2.162,37 11.989,73 14.152,10
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 65,00 19.172,36 19.237,36 10.786,99 10.786,99 10.786,99
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 4.635,43 4.635,43 2.860,06 2.860,06 2.860,06
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7.236,41 7.236,41 9.066,69 9.066,69 9.066,69
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 1.050,00 1.050,00 120,00 120,00 120,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.091,99 4.091,99 985,14 985,14 985,14
ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3.699,59 3.699,59 3.781,02 3.781,02 3.781,02
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 32.729,95 32.729,95 22.936,04 22.936,04 22.936,04
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.245,99 2.245,99 3.325,81 3.325,81 3.325,81
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 99.334,38 99.334,38 16.755,40 16.755,40 16.755,40
ΛΟΙΠ.ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00
ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 0,00 1.364,70 1.364,70 1.364,70
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.259,37 10.259,37 0,00 19.027,68 19.027,68
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8.937,00 8.937,00 0,00 17.874,00 17.874,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 594,27 594,27 594,27 594,27 594,27
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΛΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.416,52 1.654,83 3.071,35 2.064,90 410,07 1.654,83 2.064,90

278.036,78 242.705,34 347.554,50 868.296,62 804.962,12 275.421,54 157.133,45 385.033,41 817.588,40

1/1/2005-31/12/2005 1/1/2005-31/12/2006
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21.Παροχές σε εργαζομένους 

Παροχές σε εργαζομένους

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΥ 261.047,63 216.653,70

ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13.164,50 11.534,79

ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ.+ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ 68.391,77 55.574,94

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ 4.605,30 10.980,84

Σύνολο 347.209,20 294.744,27   
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22.Λοιπά έσοδα-έξοδα 
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23.Χρηματοικονομικό κόστος-καθαρό 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Έξοδα τόκων

 -Τόκοι δανείων -6.198,54 -2.935,29
 - Λοιποί τόκοι -823,60 -996,00

-7.022,14 -3.931,29
Σύνολο -7.022,14 -3.931,29

Έσοδα τόκων

Έσοδα χρεογράφων 502,47 3.358,48
Λοιποί τόκοι 6.174,50 189,16
Σύνολο 6.676,97 3.547,64

Γενικό σύνολο -345,17 -383,65  
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24.Φόρος εισοδήματος 

Φόρος Εισοδήματος

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Φόρος χρήσης -114.225,49 -80.537,62
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 4) 27,60 64,84

Σύνολο -114.197,89 -80.472,78

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Κέρδη προ φόρων 366.002,73 157.010,34
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη 106.140,79 50.243,31
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 8.084,70 30.294,31
Διαφορά αναβαλλόμενης φορολογίας -27,60 -64,84
Φόροι 114.197,89 80.472,78

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε 
αν χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως 
εξής:
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25.Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (βάσει Δ.Π.Χ.Π)

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη Περιόδου 253.285,52 76.537,56
Προσαρμογές για:
Φόρο 111.968,57 80.472,78
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 21.897,87 12.602,62
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού- έξοδο χρήσης 9.027,68 259,37ρ η (ζημ ς) η η μ γ χ (
παρακάτω) 0,00 -2.079,98
Έσοδα τόκων -6.676,97 -3.547,64

Έξοδα τόκων 7.022,14 3.931,29
396.524,81 168.176,00

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (μείωση) μακροπροθεσμων απαιτησεων 2.314,10 0,00
Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων -8.631,91 -2.837,45
Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων 16.003,25 374.342,49
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 137.152,13 12.413,98
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 10.000,00 10.000,00
Αύξηση/ (μείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 9.027,68 259,37

165.865,25 394.178,39

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 562.390,06 562.354,39

Καθαρή λογιστική αξία 0,00 0,02

Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 0,00 2.079,98
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 0,00 2.080,00

Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων περιλαμβάνουν:
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26.Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 

Υπόλοιπα άλλων συμβαλλόμενων μερών

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην εταιρεία είναι οι παρακάτω με τα αντίστοιχo αριθμό μετοχών και ποσοστό συμμετοχής:

Mέτοχος
Αριθμός 
μετοχών

Ποσοστό 
συμμετοχής

α. Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 14.000 70,00%
β. ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6.000 30,00%

20.000 100,00%

Οι oικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

i) Πωλήσεις αγαθών

Πωλήσεις αγαθών 27.073,65 18.905,44
27.073,65 18.905,44

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Ενοίκια 32.570,00 33.600,00 
Κοινόχρηστες δαπάνες 4.500,00 5.160,00 

37.070,00 38.760,00 

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 20.708,94 20.708,90

20.708,94 20.708,90

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 15.502,00 3.032,14
15.502,00 3.032,14

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 11.842,25 10.966,52
11.842,25 10.966,52  

 

 

 

 

 

27.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την συνήθη πορεία των εργασιών. Δεν υπάρχουν 
εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική 
κατάσταση  της εταιρείας. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για το έτος 2003-2004-2005. Η εταιρεία έχει 
σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες χρήσεις ποσού 40.000 ευρώ με 31/12/06.  
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                                              ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας  

«ΑΝΙΖ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ελέγξαμε τις  οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρίας 
«ΑΝΙΖ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006.Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που 
κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Τέθηκαν 
στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία  και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για 
τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος 
απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου 
της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει  τις 
πληροφορίες που προβλέπονται  από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190/1920.Οι 
ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί 
με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών 
αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία 
εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική 
θέση  ("οικονομική κατάσταση") της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, καθώς και τα 
αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία. 

 

Αθήνα,  31 Ιανουαρίου 2007 

 

 ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

 

Γιαννούλη Βασιλική  του Σπυρίδωνος   
& της Παρασκευής Πτυχιούχος 
ΝΟΠΕ/1993 Διεύθυνση: Γ.Δροσίνη 9, 
Σκάλα Ωρωπού  Ημερομηνία 
γεννήσεως:13/3/1970 Τόπος γεννήσεως: 
Αθήνα  Α.Δ.Τ. Ξ 
481231/1987/Α.Τ.Ασφ.Αττικής Α.Μ.Αδείας 
ΟΕΕ: 99010-62220 Ελληνικής υπηκοότητας ΑΦΜ : 
032540625 ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Γρηγοριάδης Στέφανος του Γρηγορίου και της Μελπομένης 
Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε/1992 Χειμάρας 6,Περιστέρι  

Ημερομηνία Γεννήσεως: 9/8/1970  Tόπος  γεννήσεως: 
Αθήνα 

ΑΔΤ  Ξ 075428/1987/Τ.Α ΙΖ’Αθηνών Αριθ Αδείας ΟΕΕ:  
99960-45954  Ελληνικής υπηκοότητας 

ΑΦΜ : 073536782 ΔΟΥ: Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
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ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΑΝΙΖ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1 –31.12.2006 

 

Kύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας θέτουμε για έγκριση τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας, που περιλαμβάνουν την περίοδο 
από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 αποτελούμενες από τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα και παρακαλούμε να εγκρίνετε 
τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, την  έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξετε το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, προκειμένου για τη διαχειριστική χρήση 
1.1.2006 έως 31.12.2006. 

 

Κατά τη χρήση 1.1-31.12.2006 προέκυψαν κέρδη 386.308,23 ευρώ, τα οποία μαζί με το υπόλοιπο κερδών των 
προηγουμένων χρήσεων (383,42 ευρώ) και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος εκ ευρώ 114.225,49 το προς 
διάθεση ποσό ανέρχεται σε 272.466,16 ευρώ. 

 

Τα αποτελέσματα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά. και προβλέπεται ότι κατά την χρήση 2007 θα βελτιωθούν ακόμη 
περισσότερο. Τα πάγια και τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως.  

 

Στα πάγια έγιναν οι νόμιμες αποσβέσεις. Η Εταιρεία δεν έχει ακίνητα. Περισσότερα στοιχεία για την περιουσιακή 
διάρθρωση της Εταιρείας περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. 

 

Η προτεινόμενη διανομή πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Το προς διανομή προτεινόμενο ποσό 
μερίσματος είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του ελαχίστου υποχρεωτικού μερίσματος και αντιστοιχεί σε 13,50 ευρώ ανά 
μετοχή. Το σύνολο των μερισμάτων προέρχεται από κέρδη της κλειομένης χρήσεως. 
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