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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της ALAN MEDICAL Α.Ε. 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ALAN MEDICAL A.E. που αποτελούνται από τον 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό 
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα 
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωση μας με τους κανόνες δεοντολογίας 
και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει 
υπόψη το σύστημα 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 την Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 
της γνώμης μας. 
Γνώμη 
Κατά την γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική της επίδοση 
και τις Ταμειακές της Ροές για την χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Αθήνα  
ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
 
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΔΕΔΟΥΛΗΣ 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10451 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ   
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ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ A.E.

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Ποσά σε Ευρώ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σημ. 2006 2005
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια 5 114.756 146.249
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 5.732 14.322
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 15 11.541 9.733
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 25.643 26.591

157.672 196.895
Kυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 9 363.895 581.876
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 1.272.544 2.020.097
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 489.692 484.819

2.126.131 3.086.792
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.283.803 3.283.687

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 11 60.000 60.000
Λοιπά αποθεματικά 12 36.483 36.483
Κέρδη εις νέο 779.713 1.327.391
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 876.196 1.423.874

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 14 8.701 27.078
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 16 56.178 49.948
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 17 75.000 55.000

139.879 132.026

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 1.255.308 1.590.487
Τρέχων φόρος εισοδήματος _ 122.137 
Δάνεια 14 12.420 15.163

1.267.728 1.727.787
Σύνολο υποχρεώσεων 1.407.607 1.859.813

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.283.803 3.283.687

           Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 7-25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσ
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ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Ποσά σε Ευρώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημ. 2006 2005 
Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

Πωλήσεις 3.938.881 4.937.741 
Κόστος πωληθέντων 19 (3.156.788) (3.197.735) 
Μικτό κέρδος 782.093 1.740.006 
Έξοδα διάθεσης 19 (329.583) (339.903) 
Έξοδα διοίκησης 19 (183.192) (183.411) 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά 18 27.728 13.465 
Κέρδη εκμετάλλευσης 297.046 1.230.157 

21 Χρηματοοικονομικό κόστος (3.176) (5.464) 
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων 293.870 1.224.693 
Φόρος εισοδήματος 22 (91.548) (414.470) 
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 202.322 810.223 

Κατανεμόμενα σε: 
Μετόχους της μητρικής 202.322 810.223 

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής για τη περίοδο 
Βασικά/ μειωμένα 101 405 24 

  
            Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 7-25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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Ποσά σε Ευρώ
Μετοχικό Λοιπά Kέρδη Σύνολο
Κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο Ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005 60.000 36.483 1.327.391 1.423.874
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου - - 202.322 202.322
Διανομή μερισμάτων - - (750.000) (750.000)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006 60.000 36.483 779.713 876.196

             Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 7-25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ A.E.
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Ποσά σε Ευρώ Σημ. 2006 2005

Ταμειακές ροές απο Λειτουργικές Δραστηριότητες:

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων 293.870 1.224.693
Προσαρμογές για:
  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6 36.743 34.590
  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 8.590 8.666
  Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 19.613 24.669
  Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 17 6.230 4.912
  Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 0 (1.786)
  Πιστωτικοί τόκοι 19 (4.260) (3.755)
  Χρεωστικοί τόκοι 22 3.176 5.464
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
  (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων 217.981 (168.882)
  (Αύξηση)/μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 727.940 (137.501)
  Αύξηση/(μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (333.535) 367.161
  Καταβληθείς Φόρος εισοδήματος (122.137) (386.155)
  Καταβληθέντες τόκοι (3.176) (5.464)
  (Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 948 (2.826)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 851.983 963.786

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες:

  Αγορές ενσώματων παγίων 6 (5.250) (165.512)
  Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων                            _ 44.800 
  Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7                             _ (5.100) 
  Τόκοι εισπραχθέντες 4.260 3.755

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (990) (122.057)

Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:

  Καταβολή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (21.120) (25.456)
  Καθαρές εισροές/(εκροές)  λοιπών δανείων 0 86.820
  Καταβολές μερισμάτων 25 (825.000) (500.000)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (846.120) (486.636)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.873 373.093
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 484.819 111.726

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 11 489.692 484.819

συναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 7-25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ A.E.
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ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 
 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 

 
 
Η ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ALAN MEDICAL  
 
A.E.») ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται με την εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών υλικών  
 
και συσκευών ιατρικών μηχανημάτων. Η Εταιρεία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και  
 
έχει την έδρα της στο Μαρούσι  (οδός Ερ.Σταυρού 5 ). Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν  
 
από το Διοικητικό Συμβούλιο την 23 Mαρτίου 2006. Το προσωπικό της Εταιρίας την  
 
31.12.2006 ήταν 9 εργαζόμενοι. 
 
 
 

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές  
 
 
 

2.1.  Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006 συντάχθηκαν αρχικά  σύμφωνα  
 
με τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας οι οποίες  
 
διαφέρουν από τα ΔΠΧΠ σε διάφορα σημεία,κατόπιν  έγιναν ορισμένες εξωλογιστικές εγγραφές  
 
αναμόρφωσης οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την παρουσίαση τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ . 
 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί την χρήση λογιστικών  
 
 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως από πλευράς της διοίκησης κατά την εφαρμογή των  
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λογιστικών μεθόδων που ακολουθούνται. Οι πιο σημαντικές από τις περιπτώσεις αυτές  
 
περιγράφονται στη σημείωση 4. 
 
 
 
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. Η Εταιρία έχει ένα και μόνο  

επιχειρηματικό τομέα δραστηριοτήτων εκείνο της εμπορίας πάσης φύσεως ιατρικών υλικών σε  

μία και μόνο γεωγραφική περιοχή την Ελληνική Επικράτεια. Επομένως δεν απαιτείται η  

παρουσίαση σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  

 

 

 

2.3 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του οικονομικού  

περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές  

καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα  

παρουσίασης της Εταιρείας. 

 

 
(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 ζημίες από  

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά  

την διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται  

σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στ’  

αποτελέσματα.  
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2.4 Ενσώματα πάγια  
 
 
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως μειωμένο  
 
κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους πλέον τους τυχόν  
 
κεφαλαιοποιηθέντες τόκους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών  
 
περιόδων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την  
 
απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με τα ενσώματα  
 
πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που  
 
αναμένεται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών και το  
 
κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
 
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο        
 
πραγματοποίησής τους. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων  
 
επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ΄όλη τη  
 
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
 
 
 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 6-7 Έτη 
Μεταφορικά Μέσα 6-7 Έτη 
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 4-5 Έτη 

 
 
 Η Εταιρία μισθώνει κτίρια και αποθήκες και οι τυχόν βελτιώσεις αποσβένονται σύμφωνα με τη  
 
διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση  
 
σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 
 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι  
 
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα (Σημείωση 2.6). 
 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της  
 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.  
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2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Λογισμικό 
 
 
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει  
 
πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς  
 
λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων  
 
λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική  
 
δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα  
 
αποτιμώνται 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 4 έως 5 έτη. 
 
 
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν  
 
πραγματοποιούνται.  
 
 
2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 
 
 
Τα Ενσώματα πάγια και τα αποσβενόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο  
 
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  
 
 
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της 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 ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν  
 
προκύπτουν. 
  
2.7 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής  
 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. Κόστος δανεισμού δεν  
 
περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται  
 
με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας  
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αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων διάθεσης όπου συντρέχει περίπτωση.  
 
2.8 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα  
 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων  
 
και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)  
 
αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του  
 
πελάτη να πληρώσει και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Η επάρκεια της  
 
πρόβλεψης επισκοπείται συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους  
 
οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό  
 
της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
2.9  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις  
 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 
 
 
 
2.10  Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών  
 
εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση  
 
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως  
 
που αποκτάται.  
 
2.11  Δάνεια 
 
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 τη  
 
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
 
 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία διατηρεί  
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ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρεώσης τουλάχιστον 12 μήνες  
 
μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
2.12  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 επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε  
 
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν πραγματοποιήθηκε δεν επηρέασε  
 
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να  
 
ισχύσουν κατά το χρόνο που η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις  
 
θα διακανονισθούν.  
 
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. 
 
2.13 Φόρος εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς  
 
συντελεστές που ισχύουν και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν  
 
τα εισοδήματα. 
 
2.14  Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο  
 
όταν καθίστανται δουλευμένες. 
 
(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 δουλευμένο κόστος των  
 
προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  
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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. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής  
 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη 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 και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης,  
 
καταχωρούνται στ΄αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των  
 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στ΄αποτελέσματα.  
 
2.15  Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν: 
• Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος, 
• Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,  
• Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να    
 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. 
 
2.16  Χρηματοοικονομικά εργαλεία 
 
Τα βασικά εργαλεία της Εταιρίας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι  
 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης κυρίως φύσεως  
 
των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά  
 
ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά της βιβλία. Επιπρόσθετα, η  
 
διοίκηση πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια  
 
ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι  
 
προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις  
 
αυτές. Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 
 
2.17 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών,  
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καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων  
 
γίνεται ως εξής: 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα  
 
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. 
 
(β) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του  
 
πραγματικού επιτοκίου.  
 
 
 
 
2.18  Μισθώσεις 
 
Η Εταιρία είναι ο μισθωτής: 
 
(α) Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον  
 
εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για   
 
λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή)  
 
αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την σταθερή μέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της  
 
μίσθωσης. 

 
(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 
Μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές  
 
της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις  
 
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης, στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του  
 
μισθωμένου παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελαχίστων 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 στα Δάνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την  
 
διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Τα πάγια για τα οποία έχουν συναφθεί  χρηματοδοτικές  
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μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται, από την ωφέλιμη ζωή  
 
και το χρόνο της μίσθωσης, στις περιπτώσεις που δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του παγίου. 
 
2.19  Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις   
 
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
3.1   Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικό,  
 
ρευστότητας, ταμειακών ροών και εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.  
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Το σύνολο σχεδόν (περίπου 97%) των πωλήσεων της Εταιρίας πραγματοποιείται προς τη μητρική  
 
Εταιρία όπου δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με  
 
τους λοιπούς ιδιώτες πελάτες οι οποίοι είναι μεγάλοι σε αριθμό αλλά με πολύ μικρές συναλλαγές  
 
ο καθένας. 
  
(β) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών  
 
πιστωτικών ορίων. 
 
(γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.  
 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρίας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από  
 
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Επίσης δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα  
 
στοιχεία.  
 
Η Εταιρία έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με σταθερό επιτόκιο. Τα δάνεια  
 
αυτά δεν εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας τους. 

 
3.2 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς  

αγορές προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε  

δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι ονομαστικές τους αξίες κατάλληλα προσαρμοσμένες  

ώστε ν’ αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήματος και τις εκτιμήσεις για τις απώλειες από  
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τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις  

οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την 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. 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης. 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά  
 
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα  
 
ισχύοντα. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν  
 
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  
 
στους επόμενους 12 μήνες αφορούν κυρίως το φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές  
 
και υπολογισμοί που καθιστούν αβέβαιο τον τελικό προσδιορισμό του φόρου. Η Εταιρεία  
 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιμήσεων που  
 
στηρίζονται σε προηγούμενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι  
 
διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει τον φόρο εισοδήματος της  
 
περιόδου καταλογισμού. Η Εταιρία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση  
 
2002. 
 
 
 

5.  Ενσώματα πάγια  
 
 

Κτίρια-
κτιριακές 
εγκαταστ 

Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφ. 
μέσα 

Έπιπλα –
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

31-12-2005      
Κόστος         6.737 92.624 140.129 108.437 347.927 
Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις      (3.360) (76.492) (66.409) (55.417) (201.678) 

Αναπόσβεστη αξία 3.377 16.132 73.720 53.020 146.249 
Κίνηση 01/01-
31/12/2006      

      
Προσθήκες - - - 5.250 5.250 
Πωλήσεις         -  -  (14.000)   - (14.000)   
 Συσσωρευμ αποσβ 
πωληθέντων            -   - 14.000            -          14.000 

 Αποσβέσεις 
περιόδου (906) (3.436) (17.258) (15.143) (36.743) 

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2006 2.471 12.696 56.462 43.127 114.756 

31-12-2006      
Κόστος         6.737 92.624 126.129 113.687 339.177 
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις      (4.266) (79.928) (69.667) (70.560) (224.421) 
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Αναπόσβεστη αξία  2.471 12.696 56.462 43.127 114.756 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Οι αποσβέσεις της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 αύξησαν κατά 20.598 Ευρώ και 
19.792 Ευρώ αντίστοιχα τα έξοδα διάθεσης και κατά 15.785 Ευρώ και 14.798 Ευρώ αντίστοιχα τα 
διοικητικά έξοδα.  
 
Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της Εταιρίας περιλαμβάνει μισθώματα την 31 
Δεκεμβρίου 2006 και 2005 αξίας 84.104 Ευρώ και 72.566 Ευρώ αντίστοιχα για κτίρια.  
 
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η Εταιρία κατέχει ως μισθωτής 
σύμφωνα με χρηματοδοτικές μισθώσεις: 
 

 31/12/2006 31/12/2005 
Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 56.820 70.820 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (16.099) (17.518) 
Αναπόσβεστη αξία 40.721 53.302 

 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε εμπράγματα 
βάρη. 
 

6.Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
 

Λογισμικά προγράμματα 
Εταιρίας 

 31-12-2005  
Κόστος κτήσεως 37.043 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις   (22.721) 
Αναπόσβεστη αξία  14.322 
Κίνηση 01/01-31/12/2006  

 Αναπόσβεστη αξία 01/01/2006 14.322 
Προσθήκες                              - 
Αποσβέσεις περιόδου (8.590) 
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 5.732 

31-12-2006  
Κόστος κτήσεως 37.043 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (31.311) 
Αναπόσβεστη αξία  5.732 

 
Οι αποσβέσεις της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 αύξησαν κατά 8.590 Ευρώ και 8.666 
Ευρώ αντίστοιχα τα διοικητικά έξοδα.  
 

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
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Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν κυρίως δοθείσες εγγυήσεις (ενοικίασης χώρων και 
προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας). 
 

8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
   

 31/12/2006 31/12/2005 
Πελάτες          423.290 89.660 
Μείον: προβλέψεις απομείωσης (44.282)        (24.669) 
 379.008 64.991 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (σημ. 26)       893.536 1.955.106 
Προκαταβολές   -     - 
 1.272.544 2.020.097 

   
Το σύνολο σχεδόν (περίπου 97%) των πωλήσεων της Εταιρίας πραγματοποιείται προς τη μητρική 
Εταιρία. Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τους λοιπούς ιδιώτες πελάτες οι οποίοι είναι 
μεγάλοι σε αριθμό αλλά με πολύ μικρές συναλλαγές ο καθένας. 

 
Η Εταιρεία αναγνώρισε την 31 Δεκεμβρίου 2006 ζημία 19.613 Ευρώ για απομείωση των 
απαιτήσεων, η ζημία αύξησε ισόποσα τα έξοδα διάθεσης.  
 
 
 

9. Αποθέματα 
 

 31/12/2006 31/12/2005 
Εμπορεύματα 363.895    581.876 

 
Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται  την 
31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 σε 3.156.788 Ευρώ και 3.197.735 Ευρώ αντίστοιχα. 
 

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  

 31/12/2006 31/12/2005 
Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες 489.692 484.819 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας και 
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
 

11. Μετοχικό κεφάλαιο  
 

 Αριθμός μετοχών 
(κοινές μετοχές) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

31 Δεκεμβρίου 2005 2.000 60.000 
31 Δεκεμβρίου 2006 2.000  60.000 
 
Την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 2.000 
κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.  
 

12. Λοιπά αποθεματικά. 
 

 Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαφορά από 
αναπροσαρμογή 

αξίας 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 20.543 972 14.968 36.483 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 20.543 972 14.968 36.483 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής Νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες 
να μεταφέρουν ετησίως σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού ποσοστό τουλάχιστον 5% από τα 
κέρδη που εμφανίζουν στα βιβλία τους, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου το 
αποθεματικό αυτό φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό 
διανέμεται μόνο κατά τη λύση της εταιρίας μπορεί, όμως να συμψηφιστεί με συσσωρευμένες 
ζημιές. 
 
Η υπεραξία που προέκυψε στο παρελθόν από την αναπροσαρμογή αξίας ορισμένων στοιχείων 
του παγίου ενεργητικού προορίζεται να κεφαλαιοποιηθεί βάσει σχετικών διατάξεων της 
Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. 
 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων 
εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές 
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν 
και εφόσον συντελεστεί η διανομή των αποθεματικών αυτών. 
 
 
 

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
  

 31/12/2006 31/12/2005 
Προμηθευτές   1.061.210 1.323.338 
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη (σημ. 26)     175.000 250.000 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιποί φόροι 
πληρωτέοι       19.098      17.149 

  1.255.308 1.590.487 
     

14. Δάνεια 
  

 31/12/2006 31/12/2005 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 8.701  27.078 
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 12.420 15.163 
Σύνολο δανείων 21.121 42.241 

 
 

Τα δάνεια της Εταιρίας είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ.  
 
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. 
 
Το συνολικό πιστωτικό όριο για δάνεια την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 ήταν 1.350.000 Ευρώ και 
1.250.000 Ευρώ, αντίστοιχα εκ των οποίων το σύνολο ήταν αχρησιμοποίητο ως προς τις 
παραπάνω ημερομηνίες.  
  

 31/12/2006 31/12/2005 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες   
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πληρωμές μισθωμάτων:  
   
Μέχρι ένα έτος 13.600 16.309 
Από 1 έως 5 έτη 9.128 27.594 
 22.728 43.903 
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (1.607) (1.662) 
 21.121 42.241 

 
 Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει ως εξής: 

          μιλος 
 31/12/2006 31/12/2005 

Μέχρι 1 έτος 12.420 15.163 
Από 1 έως 5 έτη 8.701 27.078 
 21.121 42.241 

15.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μπορούν να συμψηφιστούν με τις αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και 
υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Η Εταιρεία πληροί τα κριτήρια αυτά. 
  
Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής: 
 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 (9.733) 
Επιβάρυνση φόρου εισοδήματος          (1.808) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 (11.541) 
  
  

 
Σύμφωνα με το Ν. 3296/14.12.2004 τροποποιήθηκε ο φορολογικός συντελεστής των Ανωνύμων 
Εταιριών για τις χρήσεις 2005, 2006 και από τη χρήση 2007 και μετά, ως ακολούθως: 
 

Χρήση Φορολογικός 
συντελεστής 

-2004 35% 

2005 32% 

2006 29% 

2007- 25% 

 
Για τον προσδιορισμό του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος λήφθηκαν υπόψη οι  συντελεστές 
που αναμένεται να ισχύσουν κατά το χρόνο που η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα 
ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις θα διακανονισθούν. Η κίνηση των λογαριασμών των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων στην 
ίδια φορολογική αρχή, αφού ληφθούν υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής: 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές (απαιτήσεις)/ υποχρεώσεις 

 Προβλέψεις 
αποζημ. 

Προσωπικού 
Leasing Σύνολο 

Υπόλοιπο 31 
Δεκεμβρίου 2003 (14.194) 2 (14.192) 
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Χρέωση /(Πίστωση) 
αποτελεσμάτων  2.934          (370)      2.564 

Υπόλοιπο 31 
Δεκεμβρίου 2004 (11.260) (368) (11.628) 

Χρέωση /(Πίστωση) 
αποτελεσμάτων (1.227) 3.122 1.895 

Υπόλοιπο 31 
Δεκεμβρίου 2005 (12.487) 2.754 (9.733) 

        
Χρέωση /(Πίστωση) 
αποτελεσμάτων (1.808) - (1.808) 

Υπόλοιπο 31 
Δεκεμβρίου 2006 (14.295) 2.754 (11.541) 

  
 
 

16. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
 
Α) Προγράμματα Εισφορών: Οι υπάλληλοι της Εταιρίας καλύπτονται συνταξιοδοτικά από διάφορα 
κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει ένα ποσοστό 
από το μισθό του, ενώ και η Εταιρεία καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές. Υπεύθυνο για τη 
καταβολή των συντάξεών του υπαλλήλου, κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής του, είναι το 
ασφαλιστικό ταμείο. 
 
Β) Προγράμματα Παροχών: 
  

  31/12/2006 31/12/2005 
Υπόλοιπο Ισολογισμού για:   
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20 56.178 49.948 

   
 31/12/2006 31/12/2005 
Χρέωση αποτελεσμάτων    
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20 6.230 4.912 

 
Η Εταιρεία επέλεξε να καταχωρίσει το σύνολο των συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών και 
ζημιών κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τα κέρδη εις 
νέο.   
 
Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών (Ν.2112/20): 
 
Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία, μισθωτοί και εργάτες δικαιούνται αποζημιώσεως 
στην περίπτωση απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως.  Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από τις 
χρηματικές απολαβές του μισθωτού και του εργάτη, το χρόνο υπηρεσίας και το λόγο της 
αποχωρήσεως (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Μισθωτοί ή εργάτες που παραιτούνται ή απολύονται 
για συγκεκριμένη αιτία, δεν δικαιούνται αποζημιώσεως.  Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση 
συνταξιοδοτήσεως ισούται με το 40% του ποσού, το οποίο θα ήταν πληρωτέο σε περίπτωση 
απολύσεως χωρίς συγκεκριμένη αιτία.  

 
 Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 
 

 31/12/2006 31/12/2005 
Παρούσα αξία της συσσωρευμένης υποχρέωσης 61.378 54.578 
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημιές (5.200) (4.630) 
Υποχρέωση στον ισολογισμό 56.178 49.948 
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 
 

   31/12/2006 31/12/2005 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  3.734 2.744 
Χρηματοοικονομικό κόστος 2.496 2.168 
Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές σε 
εργαζομένους (Σημ. 20) 6.230 4.912 

         
Από το σύνολο της χρέωσης της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 ποσό 2.075 Ευρώ  και 
1.965 Ευρώ αντίστοιχα έχει περιληφθεί στα έξοδα διοίκησης και ποσό 4.155 Ευρώ  και 2.947 Ευρώ  
για τις αντίστοιχες περιόδους έχει περιληφθεί στα έξοδα διάθεσης. 
 
Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχει ως εξής: 
 
 
 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2003 40.554 
Σύνολο χρέωσης στ΄ αποτελέσματα 4.482 
Καταβληθείσες αποζημιώσεις     - 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 45.036 
Σύνολο χρέωσης στ΄ αποτελέσματα 4.912 
Καταβληθείσες αποζημιώσεις - 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 49.948 

                    

Σύνολο χρέωσης στ΄ αποτελέσματα 6.230 
Καταβληθείσες αποζημιώσεις - 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 56.178 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 

 31/12/2006 31/12/2005 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4% 4% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4% 4% 

 

17. Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα. 
 
Τα ποσά αντιπροσωπεύουν κυρίως προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2003-2006 
της Εταιρείας.  

18. Λοιπά λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα) – καθαρά. 
 

 01/01/2006-
31/12/2006 

01/01/2005-
31/12/2005 

Πιστωτικοί τόκοι 4.260 3.755 
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 23.468 9.710 
Σύνολο 27.728 13.465 
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19. Έξοδα κατ’ είδος 
      

 01/01/2006-
31/12/2006 

01/01/2005-
31/12/2005 

Αποσβέσεις  (45.333) (43.256) 
Παροχές σε εργαζομένους  (269.039) (238.344) 
Υλικά που αναλώθηκαν (3.156.788) (3.197.735) 
Αμοιβές Ελ. Επαγγελματιών  (6.291) (13.091) 

 Δαπάνες επισκευών/συντηρήσεως           (15.258)           
(17.738) 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (19.612) (24.669) 
Λοιπά έξοδα (163.471) (186.216) 
Σύνολο   (3.675.792)   (3.721.049) 

    Κατανομή εξόδων σε: 
 

 01/01/2006-
31/12/2006 

01/01/2005-
31/12/2005 

Κόστος πωληθέντων 
            (3.156.788) 

            
(3.197.735) 

Έξοδα διάθεσης      (335.813)     (339.903) 
Έξοδα διοίκησης (183.191) (183.411) 
Σύνολο (3.675.792) (3.721.049) 

 
 
 

    20. Παροχές σε εργαζομένους 
 

 01/01/2006-
31/12/2006 

01/01/2005-
31/12/2005 

Μισθοί και ημερομίσθια      (208.221)     (184.988) 
Εργοδοτικές εισφορές   (54.588)   (48.444) 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών –Ν.2112/20 (Σημ. 17)     (6.230)     (4.912) 
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους       -      - 
Σύνολο (269.039) (238.344) 

21. Χρηματοοικονομικό κόστος   
 

 01/01/2006-
31/12/2006 

01/01/2005-
31/12/2005 

Τόκοι Δανείων τραπεζών          -          (24) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα από συμβάσεις leasing      (1.180)      (1.785) 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα       (1.996)       (3.655) 
Σύνολο      (3.176)      (5.464) 
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22. Φόρος εισοδήματος 

  
 31/12/2006 31/12/2005 
Τρέχων φόρος  (89.740) (412.575) 
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 15) 

        (1.808) 
        

(1.895) 
Σύνολο (91.548) (414.470) 

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής: 
         

 31/12/2006 31/12/2005 
Κέρδη προ φόρων 293.870 1.224.693 
Φόροι υπολογιζόμενοι με τον ισχύοντα συντελεστή  στο 
τέλος της αντίστοιχης περιόδου  στα κέρδη (85.222) (391.902) 
Έξοδα μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς σκοπούς (4.940) (3.028) 
Επίδραση από τη χρήση διαφορετικών συντελεστών 
φόρου εισοδήματος - 460 
Λοιπά (1.386) (20.000) 
Φόρος εισοδήματος (91.548) (414.470) 

       
23. Κέρδη ανά μετοχή 

 
Τα βασικά και τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που 
αναλογεί στους μετόχους της μητρικής (μετά από φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των 
κοινών μετοχών της Εταιρίας στην διάρκεια της περιόδου (Σημ. 11). Τα μειωμένα κέρδη ανά 
μετοχή είναι ίδια με τα βασικά. 
          

 31/12/2006 31/12/2005 
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 202.322 810.223 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 2.000 2.000 
Βασικά / μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά 
μετοχή) 101,16 405,11 

 
24. Μερίσματα ανά μετοχή 

 
Τα μερίσματα που πληρώθηκαν τη χρήση 2006 και 2005 ήταν 825.000 Ευρώ και 500.000 Ευρώ  
αντίστοιχα.  
 
25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες και άλλα θέματα που προκύπτουν 
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις πλην ίσως της περίπτωσης που αφορά τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Κατά τη χρήση 2004 η Εταιρία προέβη σε περαίωση των 
φορολογικών της υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2001 και 2002 με βάση τον Ν. 3259/04.08.2004 που 
αφορά σε «Περαίωση Εκκρεμών Φορολογικών Υποθέσεων, ρύθμιση Ληξιπροθέσμων Χρεών και 
Άλλες Διατάξεις». Για την περαίωση των φορολογικών της υποχρεώσεων για τις χρήσεις αυτές 
κατεβλήθει το ποσό των € 21.204. Η Εταιρία είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη και η διαφορά 
επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2004. Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιμήσεων που στηρίζονται σε προηγούμενους 
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ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς 
αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου καταλογισμού. 
 

 
26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

 01/01/2006-
31/12/2006 

01/01/2005-
31/12/2005 

Πωλήσεις αγαθών   
• Υγεία  Α.Ε. 3.839.926 4.832.670 

 
            

ii) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις/αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
    31/12/2006 31/12/2005 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 13):   
• Υγεία  Α.Ε.     175.000 250.000 

          
    31/12/2006 31/12/2005 

Απαιτήσεις εισπρακτέες από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 8):   
• Υγεία  Α.Ε.       893.536 1.955.106 

 
 
Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικές αξίες και με τους ισχύοντες κάθε φορά όρους 
της αγοράς. 
 
Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη δε φέρουν τόκο, και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 
 

iv) Αποζημίωση διευθυντικού προσωπικού 
 
Για τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε αυτό.  Από τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αριστοτέλης Καραούζας και ο Αντιπρόεδρος 
κ. Παντελής Καββάδας  έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας με την Εταιρία. Οι ακαθάριστες 
αποδοχές των μελών αυτών για τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005 
ανέρχονται σε 65.186 Ευρώ και 72.802  Ευρώ αντίστοιχα. 
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