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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους κ.κ Μετόχους της  Ανώνυµης Εµπορικής Εταιρείας «PERSONAL BEST ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΙΚΥΚΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Ελέγξαµε  τις ανωτέρω  οικονοµικές καταστάσεις της «PERSONAL BEST Α.Ε- ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΙΚΥΚΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της 
εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των 
οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.  
 
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα 
µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του 
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την 
εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις 
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει 
την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της 
εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και 
την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές 
καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση 
της Έκθεσης µας.  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών 
καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της ς της χρήσεως που έληξε 
αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 
  
 

Αθήνα, 23η Μαρτίου 2006 
 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
Αικατερίνη  Αθ. Μαλαβάζου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13831 
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Οικονοµικές καταστάσεις 
 

 
Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Σηµείωση  31.12.2005  31.12.2004 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία      
Ενσώµατα πάγια 6  10.177626,62  9.184.120,29
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7  21.297,72  14.608,67 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 16  0,00  10.256,61 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10  1.072.472,59  1.172.223,96
   11.271.396,93  10.381.209,53
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 9  3.902.919,76  2.565.220,48
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10  872.073,67  1.980.857,73 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 11  770.383,64  503.395,31 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12  879.088,46  882.551,56 
   6.424.465,53  5.932.025,08
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   17.695.998,46  16.313.234,61
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     
Κεφάλαιο και αποθεµατικά 
αποδιδόµενα στους µετόχους της 
µητρικής 

    

Μετοχικό Κεφάλαιο 13  8.283600,00  6.702.400,00
Λοιπά αποθεµατικά 13  264.000,85  1.683.155,69
Αποτελέσµατα εις νέον 13  (22.032,16)  (277.829,67)
   8.525.568,69  8.107.726,02
Σύνολο καθαρής θέσης   8.525.568,69  8.107.726,02
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 16  15.000,00  58.700,28 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους 17  7.195,70  4.878,76 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 16  80.045,40  0,00 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους 17  51.501,35  45.553,80 
   131.546,75  45.553,80
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19  4.075.755,53  5.203.861,12
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 22  171.298,32  169.789,95 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 15  4.762.031,45  2.763.975,62
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 20  29.797,72  22.328,10 
   9.038.883,02  8.159.954,79
Σύνολο υποχρεώσεων   9.170.429,77  8.205.508,59
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  17.695.998,46  16.313.234,61
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2005 31.12.2004 
Πωλήσεις  39.880.498,44 37.671.773,15
Κόστος Πωλήσεων  37.720.737,91 35.594.680,17
Μικτό Κέρδος  2.159.760,53 2.077.092,98
Έξοδα διάθεσης  4.702.093,78 4.347.160,05
Έξοδα διοίκησης  1.175.523,44 1.086.790,01
Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)  4.152.194,63 4.107.580,67
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  434.337,94 750.723,59
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -καθαρά  118.862,65 83.849,71 
Κέρδη προ φόρων  315.475,29 666.873,88
Φόρος εισοδήµατος  386.296,36 247.846,43 
Ζηµίες/Κέρδη περιόδου  (70.821,07) 419.027,45
   

 
 
Η κατάσταση αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε την από 26.02.2006 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς έχει ως εξής:  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) 

  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  01/01-31/12/2005 01/01-31/12/004 
    
Σύνολο κύκλου εργασιών  39.880.498,44 37.671.773,15
Μικτά κέρδη  2.159.760,53 2.077.092,98
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

  
1.093.155,49 1.551.091,11

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

  
434.337,94 750.723,59 

Κέρδη προ φόρων σύνολο  315.475,29 666.873,88 
Μείον φόροι  386.296,36 247.846,43 
Ζηµίες/Κέρδη µετά από φόρους σύνολο  (70.821,07) 419.027,45
    
Κατανέµονται σε :    
Ζηµίες/Κέρδη σε µετόχους της εταιρείας  (70.821,07) 419.027,45
    
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)  0,00 0,18 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)  0,00 0,00 
  2.360.000 2.360.000 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) 
  
 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 31.12.2005 31.12.2004 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων 315.475,29 666.873,88 
Πλέον/µείον προσαρµογές για :   
Αποσβέσεις  613.127,13 483.881,42 
Προβλέψεις 43.746,25 (61.810,06) 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

 
(51.643,34) 

 
169.432,83 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 139.860,61 130.980,02 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

  

Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων (1.337.699,28) (156.619,64 
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 1.296.056,33 611.140,49 
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.483.771,31) (1.048.638,09) 
Μείον :   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (139.860,61) (134.653,08) 
Καταβεβληµένοι φόροι (209.280,56) (88.312,17) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

(813.989,50) 572.270,60

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (1.620.709,17) (1.222.226,03) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων 
στοιχείων 

 
386.872,96 

 
90.858,87 

Τόκοι εισπραχθέντες 32.823,28 7.812,14 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 11.539,32 11.186,66 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 
(1.189.473,61) (1.112.368,36)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.000.000,00 0,00 
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 (13.801,27) 
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές    
δραστηριότητες (γ) 2.000.000,00 (13.801,27)
Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 

 
(3.463,11) (553.899,03)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 882.551,56 1.436.450,59
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 879.088,46 882.551,56
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 Αποδιδόµενα στους µετόχους της εταιρείας 
Ποσά σε ευρώ Μετοχικό 

κεφάλαιο 
 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Υπόλοιπο την 01/01/2004 7.434.000,00 (383.715,43) (155.275,66) 6.895.008,91
Αναπροσαρµογές  2.066.871,12 (1.273.181,46) 793.689,66
Καθαρά κέρδη περιόδου   419.027,45 419.027,45
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους περιόδου 

 
0,00 

 
2.066.871,12 

 
(854.154,01) 1.212.717,11

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε 
συµψηφισµό ζηµιών 

 
(731.600,00) 

  
731.600,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31/12/2004 6.702.400,00 1.683.155,69 (277.829,67) 8.107.726,02
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 Αποδιδόµενα στους µετόχους της εταιρείας 
Ποσά σε ευρώ Μετοχικό 

κεφάλαιο 
 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Υπόλοιπο την 01/01/2005 6.702.400,00 1.683.155,69 (277.829,67) 8.107.726,02
Αναπροσαρµογές 1.581.200,00 (1.419.154,84) 326.618,58 488.663,74
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) χρήσεως   (70.821,07) (70,821,07)
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους περιόδου 

 
1.581.200,00 

 
(1.419.154,84) 

 
255.797,51 417.842,67

Υπόλοιπο στις 31/12/2005 8.283.600,00 264.000,85 (22.032,16) 8.525.568,69
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 

PERSONAL BEST A.E. (η «εταιρεία»). 

Η κυριότερη δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εµπορία αυτοκινήτων, δικύκλων και 

ανταλλακτικών Suzuki.  

Η εταιρεία δραστηριοποιείται και εδρεύει στην Ελλάδα, στο ∆ήµο Αλίµου Αττικής, στην οδό 

Αεροπορίας 4. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της  είναι www.sfakianakis.gr. 

 

Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 

1. Νικόλαος Σφακιανάκης του Μύρωνος, Πρόεδρος του ∆.Σ. 

2. Μαρία συζ. Νικολάου Σφακιανάκη, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

3. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

4. Αικατερίνη Σφακιανάκη του Νικολάου, µέλος του ∆.Σ. 

5. Μιράντα - Ευστρατία Σφακιανάκη του Νικολάου, µέλος του ∆.Σ. 

6. Αθανάσιος Πλατιάς του Γεωργίου, µέλος του ∆.Σ. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής ∆ΠΧΠ).  

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από 

την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που έγινε σε τρέχουσες αξίες 

και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές 

περιγράφονται κατωτέρω. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών 

εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. 

Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη Σηµείωση 4. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονταν έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004 σύµφωνα µε τις Ελληνικές 

Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ») και του ΚΝ 2190/1920. Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε 

κάποια σηµεία από τα ∆ΠΧΠ. Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση 

τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης και ενοποίησης που χρησιµοποιούσε 
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σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές ώστε να συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ.  Τα 

στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. 

Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ∆ΠΧΠ, στα ίδια κεφάλαια 

παρατίθεται στην Σηµείωση 14. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων έχει γίνει µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

έχει τροποποιηθεί από την αναπροσαρµογή των ακινήτων στην εύλογη (αγοραία) αξία τους, 

σύµφωνα µε την απαλλαγή που προβλέπει το ∆ΠΧΠ 1, την εκτίµηση σε εύλογη αξία των 

επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που 

χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία των οικονοµικών πληροφοριών της 31 ∆εκεµβρίου του 

2004. 

Τυχόν λάθη, ως αποτέλεσµα µαθηµατικών σφαλµάτων, προγενέστερης περιόδου διορθώνονται 

χωρίς να επηρεάζουν το αποτέλεσµα της περιόδου που ανακαλύπτεται το λάθος και 

αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8. Η εταιρεία για να ενισχύσει την αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων της  προβαίνει σε διορθώσεις παρότι κρίνει ότι η σηµαντικότητα των 

λαθών δεν επηρεάζει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται βάσει των 

οικονοµικών καταστάσεων.    

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα του 

Ισολογισµού µε τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη 

διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Η εταιρεία ερευνά για τυχόν ενδείξεις ουσιώδους 

αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων, από το τέλος του πιο πρόσφατου έτους, για να 

προσδιορίσει αν χρειάζεται τέτοιος υπολογισµός στην περίοδο. Επίσης απαιτείται η χρήση 

υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων 

κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται 

στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 

πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα. 
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2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου 

να παρέχονται 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 εταιρείας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος 

του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο κάθε νόµισµα λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα).               

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που 

υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των 

νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

2.4 Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις 

ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος µπορεί επίσης να περιλαµβάνει κέρδη ή ζηµίες από 

αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν 

καταχωρηθεί σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων.  

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των 

ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

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

κάθε ετήσιο ισολογισµό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.7). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη 

ζωή τους που έχει ως εξής: 
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Κτίρια 25-40 ΕΤΗ 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 6-7 ΕΤΗ 

Αυτοκίνητα 5-7 ΕΤΗ 

Λοιπός εξοπλισµός 4-5 ΕΤΗ 

 

2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 (α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ κόστους και εύλογης αξίας των επί µέρους 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών, συγγενών ή από κοινού 

ελεγχόµενων εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαµβάνεται 

στο κόστος της επένδυσης. 

Η υπεραξία καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο στο ενεργητικό και ελέγχεται τουλάχιστον 

ετησίως για αποµείωση.  

Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αποµείωση, η 

υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον 

πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης κατά τοµέα. 

(β) Σήµατα και άδειες 

Τα σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών 

η οποία κυµαίνεται από 10-15 έτη. 

(γ) Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού 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 3 έως 5 έτη. 

2.6 Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άϋλων στοιχείων 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε 

έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο 

για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης 

προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως 

το ύψος της ανακτήσιµης. 
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Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης 

µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης 

αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 

προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο 

αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες 

δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

2.7  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  

α) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. ∆ηµιουργούνται όταν η εταιρεία 

δίδει χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των 

στοιχείων. 

β) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους. 

γ) Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω  αποτελεσµάτων 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται 

µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 

δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  

 2.8 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ 

κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την 

µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 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 αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων 

πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  
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2.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 

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

 

2.9.1 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε 

βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών 

ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  

Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση 

µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως 

που αποκτάται. Κίνηση ιδίων µετοχών δεν έχει πραγµατοποιηθεί. 

2.11 ∆ανεισµός 

Λογιστικές αρχές 

 
Το κόστος δανεισµού που προκύπτει από την κατασκευή ιδιοκατασκευαζόµενων περιουσιακών 

στοιχείων κεφαλαιοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί και να 

προετοιµασθεί το περιουσιακό στοιχείο για την χρήση για την οποία προορίζεται. Τα λοιπά κόστη 

δανεισµού καταχωρούνται ως  έξοδα.  

 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την 

χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

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 περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
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Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού ή µε αυτούς που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις κατά τις οποίες 

αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παρέχεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν 

θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

2.13 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 

ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία 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.  

2.14 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους µέσω εκροών, πόρων και 

η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε Ισολογισµού και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης, που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν 

οικονοµικά οφέλη είναι πιθανή. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφειλών είναι πιθανή.    
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2.15 Αναγνώριση εσόδων 

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

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

εξής: 

α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε 

σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 

ή τεκµαρτού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία 

αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων 

µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.  

δ) Έσοδα από δικαιώµατα 

Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των 

σχετικών συµβάσεων. 

ε) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

2.16 Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

Εκµισθωτής 

Η εταιρεία δεν λειτούργησε ως εκµισθωτής σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  

Μισθωτής 

Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την 

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως 

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτιµώµενα, κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη 

αξία τους ή εφόσον είναι µικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η 

σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρείται στον ισολογισµό ως υποχρέωση από 

χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε 

καταβολή υποχρέωσης µε τρόπο σταθερό. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα.  



                                Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 
 
 

17 
 

2.17 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της  καταχωρείται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων, µέχρι 

την έγκριση των περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

 
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το 

γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους 

επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της εταιρείας, η 

οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου 

καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 (α)      Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς οι πωλήσεις και οι αγορές της εταιρείας 

διενεργούνται σε Ευρώ.  
 
 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων είναι µετρητοίς ή τραπεζικής χρηµατοδότησης και εποµένως ο  

εταιρείας δεν υπόκειται σε κίνδυνο πιστωτικό.  
 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκή 

πιστωτικά όρια µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ταυτόχρονα διατηρούνται τα διαθέσιµα σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. Εφαρµόζεται αποτελεσµατικά ταµειακός προγραµµατισµός. 
 

(δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε 

τις συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά.  

Η διαχείριση κινδύνων επιτοκίων γίνεται µε βάση την γενικότερη µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου 

της εταιρείας και στα πλαίσια αυτά γίνεται χρήση, όπου χρειάζεται εργαλείων κάλυψης του κινδύνου 

επιτοκίων. 
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4.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

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. 
 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 

γεγονότων. 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 φόρο 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 αρχικώς αναγνωρισθέντα, η 

διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της 

περιόδου. 
 

Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 

 
5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στον τοµέα της λιανικής πώλησης των αυτοκινήτων SUZUKI ,  

σαν διανοµέας της µητρικής εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Αττική. 

Επόµενως το σύνολο της δραστηριότητας και των οικονοµικών δεδοµένων αφορά το µοναδικό 

τοµέα της πώλησης αυτοκινήτων.  

 
6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ PERSONAL BEST A.E. 
 Γήπεδα-

Οικόπεδα  
Κτίρια και 
τεχνικά έργα 

Μηχ/τα-
Εγκ/σεις-
Λοιπός 
Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισµός 

Ακινητοπο
ιήσεις υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

31/12/2004        
Αξία Κτήσης 5.664.000,00 2.545.333,48 474.724,14 707.796,98 915.597,37  10.308.451,97 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 

 
 

 
(270.170,86) 

 
(225.148,67) 

 
(121.030,45) 

 
507.981,70 

  
(1.124.331,68) 

Χρήση 2005        
Προσθήκες  786.860,38 180.198,97 802.480,43 185.509,64  1.955.049,42 
Πωλήσεις/Μειώσεις   (6.686,28) (456.729,37) (14.810,00)  (478.225,65) 
Αποσβέσεις 
χρήσεως 

  
258.072,98 

 
62.768,96 

 
137.081,35 

 
143.702,57 

  
601.625,86 

Μειώσεις 
αποσβεσµένων 

   
6.686,28 

 
111.758,14 

   
118.444,42 

31/12/2005        
Αξία Κτήσης 5.664.000,00 3.332.193,86 648.236,83 1.053.548,04 1.087.297,01 0,00 11.785.275,74 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 

 
0,00 

 
(528.243,84) 

 
(281.231,35) 

 
(146.353,66) 

 
(651.684,27) 

 
0,00 

 
(1.607.513,12) 

Αναπόσβεστη αξία 5.664.000,00 2.803.950,02 367.005,48 907.194,38 435.612,74 0,00 10.177.762,62 
 
Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την 31.12.2004 από 

ανεξάρτητους εκτιµητές (µε βάση το άρθρο 15 του Ν.3229/04). Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις 

αγοραίες αξίες των ακινήτων. Η υπεραξία αναπροσαρµογής που προέκυψε, καθαρή από 

αναβαλλόµενους φόρους πιστώθηκε στα ιδία κεφάλαια και µέρος της συµψηφίστηκε µε ζηµίες από 

αποτίµηση συµµετοχών & χρεογράφων καθώς και προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 

προηγούµενων χρήσεων. 

Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά € 857.517,76 (2004, € 903.543,70) αύξησαν τα έξοδα διάθεσης 

κατά € 676.861,11 (2004, € 573.004,07) και τα διοικητικά έξοδα κατά € 180.656,65 (2005,            

€ 153.206,57). 

Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίσταται βάρη. 

 

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
 

Εταιρείας 
ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005 31/12/2004
Λογισµικά προγράµµατα 82.628,03 69.298,54 
Αποσβέσεις λογισµικών προγραµµάτων -61.330,31 -54.689,86
Σύνολο 21.297,72 14.608,68

 
Η απόσβεση των Λογισµικών Προγραµµάτων διενεργείται σε 3 έως 5 έτη. 
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 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/04 

ΠΡΟΣΘΗΚΕ
Σ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

2005 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

31/12/05 

 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

2004 

 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2005 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

 
69.298,54 

 
13.329,49 

 
82.628,03 

 
54.689,86 

 
6.640,45 

 
21.297,72 

 
8. Ανάλυση Αποθεµάτων 
 
Η ανάλυση των αποθεµάτων είναι η εξής: 
 

Εταιρείας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 31/12/2005 31/12/2004 

Εµπορεύτα 3.885.400,00 2.550.225,41 
Πρώτες κ΄ Βοηθητ. ύλες-αναλ. υλικά 
Ανταλ/κά κ΄ είδη συσκευασίας 17.519,76 14.995,07 

Σύνολο 3.902.919,76 2.565.220,48 
9. Ανάλυση απαιτήσεων από πελάτες 
 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής: 

 

  Εταιρεία 
ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΜΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ) 31/12/2005 31/12/2004 
Γραµµάτια εισπρ. Μακρ/µα 136.169,62 172.602,68 
Μη δεδ/νοι τόκοι γραµ. εισπρ. Μακρ. -29.953,20 -13.876,00 
∆οσµένες εγγυήσεις 81.125,50 32.669,32 

Προπληρωµένα ενοίκια ΚΗΦΙΣΟΥ 146 1.074.260,26 1.074.260,26  
Προπληρωµένα ενοίκια ΚΗΦΙΣΟΥ 146 
(αντίθετος) -189.129,59 -93.432,30  
Σύνολο 1.072.472,59 1.172.223,96 

 

Οι µη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων υπολογίζονται µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο, όπου 

υπάρχει, ή το τεκµαρτό το οποίο ήταν 6% ετησίως. 

 
Οι βραχυπρόθεσµες  απαιτήσεις (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής: 
 
  Εταιρεία 
ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ) 31/12/2005 31/12/2004 
Πελάτες 171.036,01 1.463.947,29 
Γραµµάτια βραχυπρόθεσµα 175.994,49 283.025,64 
Επιταγές εισπρακτέες 0,00 122.346,41 
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες -89.742,87 -50.000,00 
Παραγγελίες κυκλοφ. Στοιχείων 488.388,19 4.246,07 
Χρεώστες διάφοροι 126.397,85 157.292,32 
Σύνολο 872.073,67 1.980.857,73 
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Οι επιταγές εισπρακτέες αφορούν την είσπραξη βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και δεν 

περιλαµβάνουν τόκους. 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις υπολογίζεται µε τη µέθοδο της εξατοµικευµένης έρευνας 

απαιτήσεων.   
 

10. Ανάλυση των ∆ιαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
 
                 Εταιρεία 
∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

 
31/12/2005

 
31/12/2004 

   
Μετοχές 1.910.667,73 1.910.667,73 
Προβλέψεις για υποτίµηση µετοχών (1.140.284,09) (1.407.272,42) 
Σύνολο 770.383,64 503.395,31 
 
Η αποτίµηση των µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α έγινε µε την τιµή 30/12/2005 (spot).  
 

Η τρέχουσα αξία (την 31/12/2005) των διαθέσιµων χρηµατοκοικονοµικών στοιχείων για πώληση 

είναι η παρακάτω: 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

31/12/2005 
ΟΤΕ 3.400 61.200,00 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 15.000 81.900,00 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 29.360 93.364,80 
ΦΟΥΡΛΗΣ 24.000 275.040,00 
ΕΥ∆ΑΠ 6.000 43.200,00 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΤΒΑ) 2.843 51.458,30 
ΕΛΒΑΛ 2.000 4.160,00 
ΕΛΛΗΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 2.000 23.760,00 
INTERSONIC (ΝΤΕΣΠΕΚ) 5.500 440,00 
ΓΕ.ΚΕ. Α.Ε. 70 509,60 
EURODRIP ΑΒΕΓΕ 60 118,20 
Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 50 96,50 
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 120 1.075,20 
ΕΛΛΗΝ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ 20 47,20 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 290 568,40 
ΣΥΝΟΛΟ 90.713 636.938,20 
 
11. Ανάλυση των ταµειακών διαθέσιµων (και ταµειακά ισοδύναµα) 
 
Η ανάλυση των Ταµιακών διαθεσίµων είναι η εξής: 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 31/12/2005 31/12/2004 

Ταµείο 29.473,07 34.255,68 

Καταθέσεις όψεως  849.615,39 848.295,88 

Σύνολο 879.088,46 882.551,56 
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12. Ανάλυση λογαριασµών της καθαρής θέσης 

12.1. Μετοχικό κεφάλαιο 

 31/12/2005 31/12/2004 
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.283.600,00 6.702.400,00 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 
 
 
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών είναι 2.360.000,00 µε ονοµαστική αξία € 3,51 ανά 

µετοχή ήτοι σύνολο € 8.283.600,00. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.  

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2005, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

εταιρείας: 1)µειώνεται κατά € 2.347.537,93 µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας των 

µετοχών µε σκοπό την εξάλειψη ζηµιών ίσης αξίας και 2) αυξάνεται κατά € 3.928.737,93 µε 

αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών µε κεφαλαιοποίηση: α) της διαφοράς από 

την αναπροσαρµογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που έγινε στην χρήση 

2004 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3229/2004 ποσού € 3.919.332,21 και β)της διαφοράς από 

µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ ποσού € 9.405,72. 

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 8.283.600,00, διαιρούµενο σε 

2.360.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 3,51 έκαστης.  

12.2. Λοιπά αποθεµατικά και κέρδη εις νέο 

Το αποθεµατικό εύλογης αξίας, τα λοιπά αποθεµατικά και ο λογαριασµός αποτελέσµατα σε νέο 

αναλύονται ως εξής: 

 
Εταιρεία 

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2005 31/12/2004
Τακτικό αποθεµατικό 1.528,52 1.528,52 
Λοιπά αποθεµατικά 262.472,33 1.681.627,17 
ΣΥΝΟΛΟ 264.000,85 1.683.155,69

 
 

Εταιρεία 
  31/12/2005 31/12/2004

Αποτελέσµατα εις νέον -22.032,16 -277.829,67
 
 
13. Αναµορφώσεις  2004 
 
Οι αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π. της καθαράς θέσης, όπως δηµοσιεύθηκαν, έχουν ως εξής: 
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

    
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ  1.1.2004 31.12.2004 
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Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε ΓΠΛΑ α 5.965.611 8.273.622

Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.   
∆ιαγραφή άϋλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης των ∆.Π.Χ.Π.   (1925.529)  (14.283)

Αναπροσαρµογές αξίας παγίων  4.494.062 (75.998)
Προσαρµογή χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
σε εύλογη αξία  (306.758) (4.516)

Καθαρή παρούσα αξία απαιτήσεων από πελάτες και άλλες απαιτήσεις  38.534 14.199 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (2.357.162) (50.000)
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους µε βάση 
τη µέθοδο προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας και καταχώρηση των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών   (59.582) (45.554) 
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας   (684.168) 10.257 

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης β 929.398 (165.895) 

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. α+β 6.895.009 8.107.727
 
 
 
Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2004 έχει ως εξής: 
 

2004 Εταιρεία 

Καθαρά κέρδη (προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας) όπως προγενέστερα 
είχαν απεικονιστεί σύµφωνα µε Γ.Π.Λ.Α 257.518,85
Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.   
∆ιαφορά από λογισµό αποσβέσεων  (419.662,18)
∆ιαφορά από λογισµό προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού  (14.027,80)
Λογισµός χρεωστικών τόκων γραµµατίων εισπ/τέων 24.335,05

Καθαρά κέρδη (προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας) κατά τα 
∆.Π.Χ.Π  (666.873,78)
 
 
14. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο 

στην ίδια φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις έχουν ως εξής: 
 
 

Εταιρεία ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(Απαίτηση) 31/12/2005 31/12/2004 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
(προσωρινών διαφορών) 0,00 10.256,61 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 10.256,61 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις έχουν ως εξής: 
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Εταιρείας 
 31/12/2005 31/12/2004

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (υποχρέωση) 80.045,40 0,00

 
 
15. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού, κόστος  και προβλέψεις αποζηµίωσης 
 
Ο αριθµός των απασχολουµένων, καθώς και το συνολικό κόστος της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2005 31/12/2004
Κόστος Προσωπικού 2.991.868,82 2.586.147,75
Απασχολούµενο Προσωπικό 139 114

 
Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού αναλύονται ως εξής:  
 
 

  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ  
31/12/2004 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΣΗΣ 

2005 

 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ  
ΧΡΗΣΗΣ 2005 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
 31/12/2005 

PERSONAL BEST Α.Ε. 45.553,80 2.945,28 8.892,83 51.501,35
 
Η πρόβλεψη στηρίχθηκε σε σχετικές αναλογιστικές µελέτες. 
 
16. Ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 
 

Εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005 31/12/2004 

Προµηθευτές 663.953,06 3.712.980,93
Επιταγές πληρωτέες 2.939.560,17 1.025.135,76
Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 472.242,30 465.744,43
ΣΥΝΟΛΟ 4.075.755,53 5.203.861,12

 
 
17.  Τρέχων φόρος εισοδήµατος 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, ο συντελεστής φόρου 

εισοδήµατος, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 ήταν 35%. Βάσει του Ν.3296/2004, ο συντελεστής 

φορολόγησης κερδών διαµορφώνεται σε 32% για τη χρήση 2005, 29% για τη χρήση 2006 και 25% 

από τη χρήση 2007 και µετέπειτα. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη 

χρήση  2005 για την οποία έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη φόρου ποσού € 30.000,00. 

 

Εταιρεία 
ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 31/12/2005 31/12/2004

Ελληνικό ∆ηµόσιο (οφειλ. Φόροι-
φορολογικού ελέγχου) 76.161,40 83.027,79 
Πρόβλεψη για αναβ. Φόρους 
(ανάλεγκτες χρήσεις) 30.000,00 0,00 
Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 65.136,92 86.762,16 
ΣΥΝΟΛΟ 171.298,32 169.789,95
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Στη χρήση 2005 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 1999 - 2004 και προέκυψε 

φόρος € 236.015,37 που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσης 2005. 

18. Ανάλυση των δανείων  

18.1 ∆άνεια 

Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

Εταιρεία ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ 
∆ΑΝΕΙΑ 31/12/2005 31/12/2004

Τράπεζα Κύπρου 2.762.031,45 2.763.975,62 

Alpha Bank 2.000.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 4.762.031,45 2.763.975,62

 
19. Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Εταιρεία 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005 31/12/2004 
Έξοδα χρήσης δουλευµένα 29.797,72 22.328,10 
ΣΥΝΟΛΟ 29.797,72 22.328,1 
 
 
20. Ανάλυση λογαριασµών των αποτελεσµάτων  

20.1 Ανάλυση δαπανών  

Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται κατ΄ είδος ως εξής: 
 

Εταιρεία ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 31/12/2005 31/12/2004

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 2.991.868,82 2.586.147,75
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 357.454,75 411.269,44
Παροχές τρίτων 1.180.903,59 1.025.173,97
Φόροι-τέλη 245.203,19 213.330,93
∆ιάφορα έξοδα 438.444,21 394.398,54
Αποσβέσεις 613.127,13 483.881,42
Προβλέψεις/ Αποµειώσεις 45.690,42 316.486,10
Άλλα Έξοδα 4.925,11 3.261,91
Σύνολο 5.877.617,22 5.433.950,06

 
Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 
 

Εταιρείας 

  31/12/2005 31/12/2004
Μισθοί και Ηµεροµίσθια 2.299.253,30 1.997.105,01
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Εργοδοτικές Εισφορές 624.034,84 535.322,06
Λοιπές Παροχές 68.580,68 53.720,68
 ΣΥΝΟΛΟ 2.991.868,82 2.586.147,75

 
Οι προβλέψεις περιλαµβάνουν ποσό € 39.742,87 που αφορά πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, 

ποσό € 5.947,55 που αφορά διαφορά  πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού. 

Οι ανωτέρω δαπάνες εµφανίζονται (κατανέµονται) στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων ως εξής: 

Εταιρεία 

  31/12/2005 31/12/2004
 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4.702.093,78 4.347.160,05
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  1.175.523,44 1.086.790,01
Σύνολο 5.877.617,22 5.433.950,06

20.2 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών εξόδων 

Οι ανάλυση των Χρηµατοοικονοµικών εξόδων είναι η εξής: 
 

Εταιρείας ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (καθαρό) 31/12/2005 31/12/2004

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα 161.860,05 154.539,75
Έσοδα συµµετοχών και 
χρεογράφων -11.539,32 -9.726,66
Κέρδη από πώληση συµµετοχών 
και χρεογράφων -1.460,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 
έσοδα -31.458,08 -59.503,38

 Σύνολο 118.862,65 83.849,71

20.3 Ανάλυση λοιπών εσόδων 

Η ανάλυση των λοιπών εσόδων είναι η εξής: 

Εταιρεία 

ΆΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 31/12/2005 31/12/2004
Έσοδα παροχής υπηρεσιών 3.054.344,53 2.950.893,43
Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα 
πωλήσεων 20.624,21 15.873,52
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 1.047.746,37 998.920,92
Λοιπά έσοδα 29.479,52 141.892,8
 Σύνολο 4.152.194,63 4.107.580,67

 

Τα έσοδα παρεπόµενων υπηρεσιών αναλύονται σε πωλήσεις υπηρεσιών συνεργείου, προµήθειες και 

έσοδα ασφαλειών αυτοκινήτων. Τα διάφορα έσοδα πωλήσεων αναλύονται σε έσοδα εγγυήσεων 

ανταλλακτικών. Τα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών αναλύονται σε ειδικές επιχορηγήσεις – 

επιδοτήσεις (ΟΑΕ∆) και διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων. Τα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 

αναλύονται σε έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και σε προµήθειες – µεσιτείες.  
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21. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 2004 
Πωλήσεις αγαθών  564.064,47 556.050,06
Πωλήσεις Υπηρεσιών 1.572.621,01 1.495.655,88
Σύνολο  2.136.685,48 2.051.705,94

 
 

∆ιαιτερικά υπόλοιπα 31/12/2005 31/12/2004 
Υπόλοιπο Πελάτη 65.676,59 814.390 
Υπόλοιπο Προµηθευτή 523.294,08 3.075.454 
Σύνολο 588.970,67 3.889.844 

 
22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 

Μεταξύ της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού (31/12/2005) και της ηµεροµηνίας εγκρίσεως των 

οικονοµικών καταστάσεων δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα µε τα οποία έπρεπε να διορθωθούν 

οι οικονοµικές καταστάσεις. 

 


