ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Οικονοµικές Καταστάσεις
Για την Ετήσια περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2006
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ», την 26η Μαρτίου 2007
και

έχουν

δηµοσιοποιηθεί

µε

την

ανάρτησή

τους

στο

διαδίκτυο,

στη

διεύθυνση

www.kathimerini.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά
δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της
Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Πειραιάς, 26/03/2007

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεµιστοκλής Α. Αλαφούζος
Σ 052655
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ TΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΩΝ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2006 - 31.12.2006

Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες µέτοχοι,
Η εταιρία κατά τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2006 εµφάνισε αύξηση των οικονοµικών της µεγεθών.
Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 764.946,96 έναντι €626.648,57 το έτος 2005. Τα κέρδη µετά τους φόρους
ανήλθαν στα € 55.855,00 έναντι ζηµιών €54.299,03 το έτος 2005.
Οι αριθµοδείκτες µε τους οποίους εµφανίζεται η οικονοµική θέση της εταιρίας σε στατική µορφή είναι οι εξής:
1. Kυκλοφορούν ενεργητικό = 234.422,67= 2,78 %
Σύνολο ενεργητικού

8.425.958,70

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος
ενεργητικού στο σύνολο του ενεργητικού.
2. Ίδια κεφάλαια

= 2.275.547 ,99 = 37,00 %

Σύνολο υποχρεώσεων

6.150.410,71
234.422,67 = 3.96%

3. Kυκλοφορούν ενεργητικό
Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

5.916.979,14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1. Mικτά αποτελέσµατα = 408.171,84= 53,36 %
Πωλήσεις
2. Κέρδη προ φόρων =
Ίδια κεφάλια

764.946,99
43.869,50, = 1,93 %
2.275.547,99

3. Ίδια Κεφάλαια – Οικονοµικά Στοιχεία 2006
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 2.190.000,00 (ύστερα από κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρµογής της αξίας
των ακινήτων σύµφωνα

µε τις διατάξεις του Ν 2065/1992 ποσού € 510.000,οο) και διαιρείται σε 3.000.000

ονοµαστικές µετοχές των € 0,73 εκάστη. Η εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισµό της
31.12.2006 ανέρχεται σε € 2.275.547,99 ή € 0,758 ανά µετοχή. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 764.946,96 έναντι
€626.648,57 της προηγουµένης χρήσεως και τα κέρδη προ φόρων σε € 43.869,50 έναντι ζηµιών €59.543,90 του 2005.
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4. Προβλεπόµενη Πορεία Της Εταιρείας
Η εταιρία για το έτος 2007 προβλέπει τα έσοδα να εµφανίσουν οριακή αύξηση και τα έξοδα να αυξηθούν οριακά µε
αποτέλεσµα τα οικονοµικά µεγέθη να είναι περίπου τα ίδια µε αυτά του 2006.

Ν. Φάληρο, 26 Μαρτίου 2007,
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος

Θεµιστοκλής Αλαφούζος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ»
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ»
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την
ηµεροµηνία, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηµατικές
σηµειώσεις.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την
εφαρµογή και την διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και την
εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι
οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και
εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες
είναι εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουµε γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση
το διενεργηθέντα έλεγχο. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα
που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη
συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη διενέργεια του
ελεγκτικού έργου, µε σκοπό την λήψη εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη 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 των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Για την εκτίµηση αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της
Εταιρείας, έτσι ώστε να σχεδιάσει κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες σε σχέση µε τις περιστάσεις,
αλλά όχι µε σκοπό να εκφέρει γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
∆ιοίκηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
να στηρίξουν την ελεγκτική µας γνώµη.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια, από
κάθε ουσιώδη πλευρά, την χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006,
καθώς και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε
αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έκθεση επί Λοιπών Νοµικών και Κανονιστικών Ρυθµίσεων
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως παρατίθεται στις σελίδες 3 έως 4,
είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα 28 Μαρτίου 2007
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Μ. Αραµπατζή
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 127
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Ισολογισµός Εταιρείας
31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2005

Σηµείωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

6.1
6.3

8.190.990,11
545,92
8.191.536,03

8.239.111,35
545,92
8.239.657,27

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.4
6.5
6.6
6.7

200.016,51
0,00
19.079,40
15.326,76
234.422,67

97.387,35
23.053,75
19.413,57
13.657,25
153.511,92

8.425.958,70

8.393.169,19

2.190.000,00
34.644,54
50.903,45
2.275.547,99

2.190.000,00
34.644,54
-4.951,55
2.219.692,99

2.275.547,99

2.219.692,99

6.2
6.9
6.10

174.154,21
50.619,99
8.657,37
233.431,57

192.593,07
48.438,47
8.657,37
249.688,91

6.11
6.12
6.13
6.13Β

765.045,61
24.095,89
5.109.700,05
18.137,59
5.916.979,14

648.571,60
33.667,98
5.229.863,48
11.684,23
5.923.787,29

Σύνολο Υποχρεώσεων

6.150.410,71

6.173.476,20

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

8.425.958,70

8.393.169,19

Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
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Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης

1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

6.14

764.946,96
-356.775,12
408.171,84

626.648,57
-362.198,72
264.449,85

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων

6.15
6.16
6.15

1.417,38
-356.392,25
-9.302,83

1.184,04
-325.104,67
-58,72

43.894,14

-59.529,50

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

6.17
6.17

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους

Ετήσιιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η ∆εκεµβρίου 2006

6.18

-

-

-24,64

-14,40

43.869,50

-59.543,90

11.985,50

5.244,87

55.855,00

-54.299,03
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Κατάσταση ταµειακών ροών της εταιρείας
Κατάσταση ταµιακών ροών της Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ
Με την έµµεση µέθοδο
Κέρδη χρήσης πρό φόρων

31/12/2006

31/12/2005

€

€

43.869,50

(59.543,90)

175.363,13

50.385,56

2.181,52

9.606,47

0,00

(999,99)

24,64

14,40

Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2006-31.12..2006
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
- Ζηµιές από πώληση παγίων
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων

(79.241,24)

96.655,47

(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων)

(3.689,42)

113.915,30

(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους

(9.572,09)

(25.620,09)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(24,64)

(14,40)

128.911,40

184.398,82

(127.241,89)

(185.820,99)

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων/συµµετοχων

0,00

1.000,00

(127.241,89)

(184.820,99)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.669,51

(422,17)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

13.657,25

14.079,42

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

15.326,76

13.657,25

15.326,76

13.657,25

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

Ετήσιιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η ∆εκεµβρίου 2006
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Λοιπά
Αποτελέσµατα
Υπέρ Το Άρτιο
εις νέον
αποθέµατικα

Σύνολο

2.190.000,00

0,00

34.644,54

55.964,40

2.273.992,02

0,00

0,00

0,00

-54.299,03

-54.299,03

0,00

0,00

0,00

-54.299,03

-54.299,03

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2005

2.190.000,00

0,00

34.644,54

-4.951,55

2.219.692,99

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

2.190.000,00

0,00

34.644,54

-4.951,55

2.219.692,99

0,00

0,00

0,00

55.855,00

55.855,00

0,00

0,00

0,00

55.855,00

55.855,00

2.190.000,00

0,00

34.644,54

50.903,45

2.275.547,99

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο
01/01 - 31/12/2005
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/0131/12/2005
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά
Περιόδου

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο
01/01 - 31/12/2006
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/0131/12/2006
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά
Περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2006

Ετήσιιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η ∆εκεµβρίου 2006
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Γενικές Πληροφορίες
1.1 Η Εταιρία
Η εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ», µε διακριτικό τίτλο «ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ», ιδρύθηκε
το 1959 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθµ. 315/21.07.1959 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 542/02/Β/86/253. Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Πειραιά
(Εθνάρχου Μακαρίου & ∆ηµητρίου Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο, τηλ. 210.48.08.000) και σύµφωνα
µε το καταστατικό της, η διάρκειά της έχει ορισθεί πεντηκονταετής (50ετής).
Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:
1. Οι οικοδοµικές και κατασκευαστικές εργασίες γενικώς και η εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης
φύσεως. Τά έσοδα της εταιρίας προέρχονται από τά ενοίκια πού εισπράτει σαν εκµισθωτής από
τά γραφεία πού µισθώνει σε άλλες

εταιρίες .Η εταιρία έχει επίσης έσοδα από την τιµολόγηση

των κοινοχρήστων δαπανών πού αφορούν το κτίριο πού έχει στην κατοχή της.
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006
(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία

και για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου

2005) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 26ης Μαρτίου 2007.
1.2 ∆ιοίκηση της Εταιρίας
Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ διοικείται από 4µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία
του οποίου είναι τριετής και λήγει στις 29 -6-2007. Τα µέλη του είναι:
•

Θεµιστοκλής Αλαφούζος, του Αριστείδη, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος
Εθνάρχου Μακαρίου & ∆ηµ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο

•

Βασίλειος ∆ιαµαντόπουλος, του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Βάρνης 4, Ν. Σµύρνη

•

Ιωάννης Σιγάλας, του Εµµανουήλ, Μέλος, κάτοικος Μηχαηλίδη 2, Αλιµος

•

Χρήστος Αγραφιώτης, του Νικολάου, Μέλος, κάτοικος Σπάρτης 16, Νίκαια

2. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές
2.1 Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας «ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ» την 31η ∆εκεµβρίου 2006 (ηµεροµηνία
µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν όλη τη χρήση 2006, έχουν συνταχθεί
µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης
της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006
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(IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας
Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται
ως «IFRS Stable Platform 2005». Η Εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η
Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα:
∆.Λ.Π. 1

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων

∆.Λ.Π. 7

Καταστάσεις ταµειακών ροών

∆.Λ.Π. 8

Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη

∆.Λ.Π. 10

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

∆.Λ.Π. 12

Φόροι εισοδήµατος

∆.Λ.Π. 14

Πληροφόρηση κατά τοµέα

∆.Λ.Π. 16

Ενσώµατα Πάγια

∆.Λ.Π. 18

Έσοδα

∆.Λ.Π. 19

Παροχές σε εργαζοµένους

∆.Λ.Π. 21

Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος

∆.Λ.Π. 24

Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών

∆.Λ.Π. 26

Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων
αποχώρησης προσωπικού

∆.Λ.Π. 28

Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες

∆.Λ.Π. 32

Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση

∆.Λ.Π. 33

Κέρδη ανά Μετοχή

∆.Λ.Π. 36

Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού

∆.Λ.Π. 37

Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

∆.Λ.Π. 38

Άυλα στοιχεία του ενεργητικού

∆.Λ.Π. 39

Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων
και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από
την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου
κρίνεται κατάλληλα.
Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί
αποτελούν τις πρώτες επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται
πάνω σε αυτή την βάση. Η ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
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Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις
οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες:
2.2 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς
τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την
τυχόν αποµείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων
Μεταγενέστερες

δαπάνες

που

διενεργούνται

σε

σχέση

µε

πάγια

περιουσιακά

στοιχεία,

κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα
εισρεύσουν από την εκµετάλλευση των παγίων αυτών στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες
συντήρησης, επιδιόρθωσης, κλπ των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ως έξοδο, κατά το
χρόνο της πραγµατοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, η οποία
έχει ως εξής:
Κτίρια

47 έτη

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 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, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση
ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές
των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
2.3 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία µπορεί να είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα
ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και
της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού
αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006
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2.4 Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται

στο

αναπόσβεστο

κόστος

µε

την

χρήση

του

πραγµατικού

επιτοκίου,

αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε
βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. To ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά τη διοίκηση της εταιρίας, δεν χρειάστηκε να σχηµατισθεί πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
2.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθέσιµων, όπως οι
καταθέσεις όψεως.
2.6 Μετοχικό Κεφάλαιο
To µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τις ονοµαστικές
της µετοχές.

2.7 Φορολογία Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος Φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε
τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα
καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.

Ο φόρος εισοδήµατος

υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (29%
για τη χρήση 2006, 32% για τη χρήση 2005). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά
κέρδη της εταιρίας, όπως αυτά εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαµβάνουν
έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν
περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικώς. Ο
αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.
Οι

αναβαλλόµενες

φορολογικές

απαιτήσεις

και

υποχρεώσεις

αποτιµώνται

µε

βάση

τους

φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
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διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νοµούς) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των
προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της
ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση.

2.8 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από
παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε
περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά
την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης
περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η
επιχείρηση µετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων.
Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
• Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή
τεκµαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο
εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και
από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση
σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως µία υποχρέωση µετά και την
αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.
• Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών
αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία
των στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία 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
∆ηµοσίου. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της
επιχείρησης, όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που
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προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το
περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον
αναµενόµενο

µέσο

ασφαλιστικό

χρόνο

των

συµµετεχόντων

στο

πρόγραµµα.

Το

κόστος

προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται 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.
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης
καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος
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 εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση.
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από
ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των
υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. Στην περίπτωση µίας προσφοράς
που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των παροχών λήξης της
εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν
την προσφορά. 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.

2.9 Προβλέψεις

Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως
αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού
οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν

τις

καλύτερες

δυνατές

εκτιµήσεις.

Οι

ενδεχόµενες

υποχρεώσεις

δεν

καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα
για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες
απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
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3. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων, το οποίο
προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τα
τµήµατα της εταιρείας που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Η διοίκηση

της εταιρείας

παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και
ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων.
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
∆ιατηρώντας επαρκή διαθέσιµα ο κίνδυνος ρευστότητας βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα.

4. Σηµαντικές 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.
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων.
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5. Πληροφορίες κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων 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 υπηρεσίες και η
οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Οι µετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν
υποχρεούται να παρέχει αναλυτική πληροφόρηση κατά τοµέα.
Λόγω του ότι η εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες στο εξωτερικό, δεν κρίνεται σκόπιµη η
χρησιµοποίηση του γεωγραφικού κριτηρίου για την ανάλυση ανά τοµέα και συνεπώς θα
χρησιµοποιηθεί µόνο το κριτήριο του επιχειρηµατικού τοµέα.
Μοναδικός επιχειρηµατικός τοµέας είναι η ενοικίαση γραφείων.
H εταιρεία εισπράττει ενοίκια από την εκµίσθωση των γραφείων της σε άλλες εταιρείες.Επίσης έχει
έσοδα από τιµολόγηση κοινοχρήστων δαπανών που αφορούν το κτίριο που έχει στην κυριότητα της.
01/01-31/12/2006

01/01-31/12/2005

Τζίρος
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη/ Ζηµιές
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα

764.946,96
764.946,96
43.894,14
-24,64

626.648,57
626.648,57
-59.543,90
-14,40

Κέρδη/ Ζηµιές προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό Κέρδος/Ζηµιά

43.869,50
11.985,50
55.855,00

-59.543,90
5.244,87
-54.299,03

Αποσβέσεις τοµέα
ΕΒΙΤDA

175.363,13
219.257,27

170.333,70
110.804,20
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6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
6.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισµός
Τα οικόπεδα, κτίρια, αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσης τους.

Μικτή Λογιστική αξία

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου
2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου
2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου
2006

Οικόπεδα &
Κτίρια
9.203.886,39

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου
2006

Σύνολο
9.298.021,40

-27.848,25

-42.835,09

0,00

-1.091.662,86

8.182.906,87

13.685,18

9.766,49

0,00

8.206.358,54

9.404.455,91

50.278,83

55.118,58

0,00

9.509.853,32

-1.188.228,01

-37.695,82

-44.818,14

0,00

-1.270.741,97

8.216.227,90

12.583,01

10.300,44

0,00

8.239.111,35

9.531.697,80

41.533,43

55.118,58

0,00

9.628.349,81

-1.360.529,75

-30.052,58

-46.777,37

0,00

-1.437.359,70

8.171.168,05

11.480,85

8.341,21

0,00

8.190.990,11

Μεταφορικά µέσα &
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

8.182.906,87

13.685,18

9.766,49

0,00

8.206.358,54

200.569,52

0,00

2.517,00

0,00

203.086,52

0,00

-8.745,41

0,00

0,00

-8.745,41

-167.248,49

-1.102,16

-1.983,05

0,00

-170.333,70

0,00

8.745,40

0,00

0,00

8.745,40

8.216.227,90

12.583,01

10.300,44

0,00

8.239.111,35

127.241,89

0,00

0,00

0,00

127.241,89

Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου
2005

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
0,00

-1.020.979,52

Οικόπεδα &
Κτίρια
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου
2005

Μεταφορικά µέσα & Έπιπλα και Λοιπός
µηχ/κός εξοπλισµός
εξοπλισµός
41.533,43
52.601,58

-172.301,74

-1.102,16

-1.959,23

0,00

-175.363,13

8.171.168,05

11.480,85

8.341,21

0,00

8.190.990,11
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6.2 Αναβαλλόµενος Φόρος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

και

υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει

εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην
ίδια φορολογική αρχή.Τά συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:

31/12/2006
Απαίτηση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

31/12/2005

Υποχρέωση

Απαίτηση

-186.809,21

Υποχρέωση

-206.640,23

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους
Σύνολο

12.655,00

0,00

14.047,16

0,00

12.655,00

-186.809,21

14.047,16

-206.640,23

0,00

-174.154,21

0,00

-192.593,07

Συµψηφισµός

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία για το έτος 2006 είναι 29 % .
Η αναβαλλόµενη φορολογία έχει υπολογιστεί µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει
κατά την επόµενη περίοδο. Συγκεκριµένα για τη χρήση 2005 χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ίσος
µε 29%, ενώ για τη χρήση 2006 χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ίσος µε 25%.
6.3 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

της Εταιρίας, αφορούν δοσµένες εγγυήσεις

αναλύονται ως εξής:

∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων
απαιτήσεων

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006

31/12/2006

31/12/2005

545,92

545,92

545,92

545,92
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6.4 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

31/12/2006

31/12/2005

Πελάτες
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις

200.016,51
200.016,51

97.387,35
97.387,35

Σύνολο

200.016,51

97.387,35

200.016,51

97.387,35

200.016,51

97.387,35

200.016,51

97.387,35

200.016,51

97.387,35

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Πελάτες

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006
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6.5 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

31/12/2006

31/12/2005

0,00
0,00

23.053,75
0,00

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

0,00

23.053,75

Σύνολο Κυκλοφορούν ενεργητικού

0,00

23.053,75

Λοιπές Απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες

6.6 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

31/12/2006
Προπληρωθέντα έξοδα έργων

31/12/2005

19.079,40

19.413,57

19.079,40

19.413,57

6.7 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ∆ιαθεσίµων
Τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2006
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006

12.122,29
3.204,47
15.326,76

31/12/2005
2.408,60
11.248,65
13.657,25
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6.8 Ίδια Κεφάλαια
Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Αριθµός µετοχών
1 Ιανουαρίου 2005

3.000.000

Κοινές Μετοχές( €)

Σύνολο

2.190.000,00

2.190.000,00

31 ∆εκεµβρίου 2005

3.000.000

2.190.000,00

2.190.000,00

31 ∆εκεµβρίου 2006

3.000.000

2.190.000,00

2.190.000,00

Τακτικό
αποθεµατικο

Ειδικά
αποθεµατικά

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Αποθεµατικό
Χρηµατοοικονοµικώ
ν µέσων

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου
2005

21.982,32

8.296,51

0,00

0,00

4.365,71

34.644,54

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου
2005

21.982,32

8.296,51

0,00

0,00

4.365,71

34.644,54

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου
2006

21.982,32

8.296,51

0,00

0,00

4.365,71

34.644,54

6.9 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
31/12/2006
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και
καταβολές)
Σύνολο

31/12/2005

50.619,99
50.619,99

48.438,47
48.438,47

2.181,52

4.539,16

2.181,52

4.539,16

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31.12.2006

31.12.05

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,10 %

3,69 %

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

4,80 %

3,80 %

Αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών

4,10 %

4,10 %

στοιχείων του προγράµµατος
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006
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6.10 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής:
31/12/2006
εγγυησεις ενοικιων εκµισθωµ.
ακινητων
Υπολοιπο αρχης χρησεως
προσθηκες
Υπολοιπο τελους χρησεως
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

31/12/2005

8.657,37
0,00
8.657,37
8.657,37
8.657,37

8.657,37
0,00
8.657,37
8.657,37
8.657,37

6.11 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων, των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων
Εταιρίας έχει ως εξής:
31/12/2006

Προµηθευτές

31/12/2005

763.747,25

Προκαταβολές πελατών
µεταχρονολογηµενες επιταγες
Σύνολο

616.639,38

0,00

109,79

1.298,36

31.822,43

765.045,61

648.571,60

6.12 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2006

Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006

31/12/2005

24.095,89

33.667,98

24.095,89

33.667,98
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6.13 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων:
31/12/2006
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις

2.609,96

3.376,52

5.106.874,70

5.226.486,96

215,39

0,00

5.109.700,05

5.229.863,48

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2005

6.13Β Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις
Οι Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις αναλύονται ως εξής:

31/12/2006
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου κλειόµενης χρήσης
Σύνολο

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006

31/12/2005

11.684,23

11.684,23

6.453,36

0,00

18.137,59

11.684,23
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6.14 Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

1/1 - 31/12/2006 01/01-31/12/2005
47.075,14
77.541,31
407,00
3.009,53
127.081,36
102.314,76
6.052,42
7.961,63
1.898,23
2.139,95
174.260,97
169.231,54
356.775,12
362.198,72

6.15 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκµετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για το ετος του 2006 και 2005 έχουν ως εξής:

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Λοιπά
Κέρδη από πώληση παγίων

1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005
1.417,38

184,05

0,00

999,99

1.417,38

1.184,04

Ζηµιές συναλλαγµατικών διαφορών

0,00

58,72

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων

6.891,59

0,00

Σύνολο
Άλλα λειτουργικά έξοδα

Λοιπά
Σύνολο

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006

2.411,24

0,00

9.302,83

58,72
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6.16 Έξοδα ∆ιοίκησης
Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διοίκησης για το ετος του 2006 και 2005 της εταιρείας:

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις

1/1 - 31/12/2006 01/01-31/12/2005
16.539,91
7.482,06
29.018,00
29.375,89
187.657,41
154.660,42
118.774,67
129.321,97
3.300,10
3.162,17
1.102,16
1.102,16
356.392,25
325.104,67

6.17 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα
Τα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα αναλύονται ως εξής:

1/1 31/12/2006
Έξοδα τόκων από:
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

1/1 31/12/05

24,64

14,40

24,64

14,40

6.18 Φόρος Εισοδήµατος
Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήµατος της Εταιρίας:

31/12/2006
∆ιαφορες φορολογικου ελεγχου
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006

-6.453,36
18.438,86
11.985,50

31/12/2005
-5.067,31
10.312,18
5.244,87
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6.19 ∆εσµεύσεις
α) ∆εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας.
6.20 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρία
δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2006.

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

31/12/2006

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕ
ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

∆ΕΣΙΣ ΑΕ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

EXPLORER S.A.

MAISON
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

Κ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

5.830.863,85

ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΣΥΝΟΛΑ
5.830.863,85
0,00

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

8.618,27

621,60

621,60

9.861,47

∆ΕΣΙΣ ΑΕ

0,00

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

0,00

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.

0,00
0,00

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

0,00

Κ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

0,00
0,00

8.618,27

5.830.863,85

621,60

0,00

621,60

0,00

0,00

0,00

5.840.725,32

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

31/12/2005

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕ
ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ

∆ΕΣΙΣ ΑΕ

EXPLORER S.A.

MAISON
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

Κ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

5.761.751,80

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

ΣΥΝΟΛΑ
5.761.751,80

ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ

0,00

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

7.013,92

945,57

632,25

6.668,66

15.260,40

∆ΕΣΙΣ ΑΕ

0,00

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

0,00

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.

0,00
0,00

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

0,00

Κ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

0,00
0,00

7.013,92

5.761.751,80

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006

945,57

0,00

632,25

0,00

0,00
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2006
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2006

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕ
ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

∆ΕΣΙΣ ΑΕ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

EXPLORER S.A.

MAISON
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

Κ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

12.008,84

12.008,84

ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

0,00
317.588,17

23.269,69

3.990,48

2.664,36

207,10

347.719,80

∆ΕΣΙΣ ΑΕ

0,00

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

0,00

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.

0,00
0,00

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

0,00
0,00

Κ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

317.588,17

23.269,69

12.008,84

3.990,48

0,00

2.664,36

0,00

0,00

207,10

359.728,64

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2005
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2005

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕ
ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

∆ΕΣΙΣ ΑΕ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

EXPLORER S.A.

MAISON
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

Κ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

12.010,84

12.010,84

ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

0,00
366.375,10

22.279,73

3.753,16

2.509,80

2.509,80

397.427,59

∆ΕΣΙΣ ΑΕ

0,00

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

0,00

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.

0,00
0,00

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

0,00
0,00

Κ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

366.375,10

22.279,73

12.010,84

0,00

2.509,80

0,00

0,00

2.509,80

6.21 Κόστος Μισθοδοσίας
Το σύνολο του κόστους µισθοδοσίας της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:

1/1 31/12/2006
Μισθοί & Ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Σύνολο Μισθοδοσίας

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006

49.317,95
12.115,58
2.181,52
63.615,05

01/0131/12/2005
62.536,07
16.261,14
6.226,16
85.023,37
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409.438,43

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
6.22 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν

την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η∆εκεµβρίου 2006
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