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Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2006, και τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή 
και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  
ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την 
διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε 
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες 
δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 

 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας  κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική 
της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή 
σας στη σηµείωση 7.1, που παρατίθεται στις Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία 
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2003 έως και 2006, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
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πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η 
έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, 
δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές 
καταστάσεις.         

  
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ιωάννης Φιλίππου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ   17201 

 
Σ.Ο.Λ.Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Φωκίωνος Νέγρη 3 
112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Σηµ 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 6.1 3.866.879,02 3.958.783,17

Κόστος πωλήσεων 6.2 -3.233.202,07 -3.419.309,03

Μικτά Κέρδη 633.676,95 539.474,14
Άλλα έσοδα 6.3 1.680,65 5,29
Έξοδα ∆ιοικήσεως 6.4 -527.797,51 -525.232,85
Έξοδα ∆ιαθέσεως 6.5 -95.895,94 -108.960,88
Άλλα έξοδα 6.6 -2.625,75 -25,49
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών,επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 30.534,79 -78.024,10

Αποσβέσεις -21.496,39 -16.715,69
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών,επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 9.038,40 -94.739,79

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 6.7 -32.677,76 -27.296,81
Ζηµιές προ φόρων -23.639,36 -122.036,60
Φόρος Εισοδήµατος 6.8 -8.279,87 28.178,94
Ζηµιές µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες -31.919,23 -93.857,66
Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00
Ζηµιές µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες -31.919,23 -93.857,66
Ζηµιές ανά µετοχή που αναλογούν 
στους µετόχους
Βασικά 6.9 -15,96 -46,93

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 9 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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Ποσά σε ευρώ
Σηµ 31.12.2006 31.12.2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 5.1 82.788,37 96.755,98

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 5.2 81,00 81,00

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.3 25.179,78 33.459,65

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 5.4 18.299,76 11.442,36

126.348,91 141.738,99

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 5.5 444.158,56 1.096.079,15

Λοιπές απαιτήσεις 5.6 179.693,69 138.013,17

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.7 285.219,57 243.985,72

909.071,82 1.478.078,04
Σύνολο Ενεργητικού 1.035.420,73 1.619.817,03

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.8 60.000,00 60.000,00

Λοιπά αποθεµατικά 5.9 18.500,00 18.500,00

Αποτελέσµατα εις νέον 205.098,71 237.017,94

Σύνολο καθαρής θέσης 283.598,71 315.517,94

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 5.11 40.540,47 35.506,52

40.540,47 35.506,52

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.10 500.000,00 800.000,00

Προµηθευτές 5.12 68.106,66 230.293,08

Λοιπές υποχρεώσεις 5.13 41.524,14 124.241,17

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 5.14 101.650,75 114.258,32

711.281,55 1.268.792,57

Σύνολο υποχρεώσεων 751.822,02 1.304.299,09
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 1.035.420,73 1.619.817,03

Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2006

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 9 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 01.01.2005 60.000,00 18.500,00 330.875,60 409.375,60

Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης (01.01-31.12.2005) -93.857,66 -93.857,66

Υπόλοιπο την 31.12.2005 60.000,00 18.500,00 237.017,94 315.517,94

Υπόλοιπο την 01.01.2006 60.000,00 18.500,00 237.017,94 315.517,94

Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης (01.01-31.12.2006) -31.919,23 -31.919,23

Υπόλοιπο την 31.12.2006 60.000,00 18.500,00 205.098,71 283.598,71

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 9 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2006 31.12.2005
Ζηµιές προ φόρων -23.639,36 -122.036,60
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 21.496,39 16.715,69
Προβλέψεις 9.076,45 11.304,50
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 137,98 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 38.347,30 32.648,52
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 603.382,67 -291.188,47
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -262.762,65 148.738,43
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -37.138,17 -32.757,09
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -17.550,53
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 348.900,61 -254.125,55

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0,00 -81,00

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -14.803,15 -18.889,79
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων 7.136,39 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -7.666,76 -18.970,79

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 400.000,00

Εξοφλήσεις δανείων -300.000,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -300.000,00 400.000,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 41.233,85 126.903,66

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 243.985,72 117.082,06

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 285.219,57 243.985,72

Κατάσταση ταµειακών ροών

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 9 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2006 
 

 
1. Γενικές πληροφορίες  
Η ανώνυµη εταιρεία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συστάθηκε την 20.12.2000 και 

δραστηριοποιείται στη µελέτη και κατασκευή οικιών, καταστηµάτων, κτιρίων, εργοστασίων και γενικά 

τεχνικών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Η εταιρεία αρχικά κάλυπτε αποκλειστικά τις ανάγκες της ΕΛΙΝΟΙΛ (κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων 

υγρών καυσίµων, εγκαταστάσεων της κλπ.), όµως από το 2003 δραστηριοποιήθηκε στην ανάληψη 

τεχνικών έργων για λογαριασµό τρίτων. 

Mεταξύ των δύο εταιρειών υφίσταται σύµβαση για την παροχή από την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ προς την 

ΕΛΙΝΟΙΛ πάσης φύσης τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και την παροχή εκ µέρους της ΕΛΙΝΟΙΛ λογιστικής, 

µηχανογραφικής και κάθε άλλης υπηρεσίας που χρειάζεται µέσω των οργανωµένων τµηµάτων της. 

Η έδρα της  βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της µητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, στο ∆ήµο Κηφισιάς επί της οδού  

Πηγών 33, Τ.Κ. 145 64. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 1η  Μαρτίου 2007. 

 

2.  Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την εταιρία κατά την κατάρτιση των      
οικονοµικών καταστάσεων 

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 

∆εκεµβρίου 2006, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας 

Προτύπων (IFRIC) της IASB. 

Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην εταιρία τα 

οποία ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2006, λήφθηκαν υπ’ όψη κατά τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού µε τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της 31.12.2005.  

 

2.2.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας θεωρείται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηµατικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός τοµέας θεωρείται µια γεωγραφική περιοχή, στην 
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οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 

αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τοµέα της  εργοληπτικής  κατασκευής και συντήρησης 

πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 

 

2.3. Ενσώµατα πάγια 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει 

όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων 

µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους 

µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ 

αποτελέσµατα. 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (µεταφορικά µέσα, έπιπλα γραφείων, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές) αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

Οι αποσβέσεις επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων που 

εκτιµήθηκε ως εξής: 

 

- Μεταφορικά µέσα 10-12 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3-10 έτη 

                                                                                                   

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

ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. 

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

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των δραστηριoτήτων της 

εταιρείας. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές καταστούν µικρότερες σε σχέση 

µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή 

των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.  

 

2.4 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.  

Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και 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 εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 

πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.  
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Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές 

µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα 

όταν προκύπτουν.      

 
2.5 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 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. 

 

2.6 Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 

ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης.  

Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται 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 των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

 

2.7.  Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

 

2.8. Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, 

µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

ή της ∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων 

µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά 

από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, 

αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
 
2.9. ∆ανεισµός 
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.  
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2.10. 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.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε το φορολογικό συντελεστή 25% που αναµένεται να ισχύει 

κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

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

να υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 
2.11. Παροχές στο προσωπικό 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων 

εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων 

καθορισµένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. 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.  

 

 2.12. Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, και εκπτώσεις. 

Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

• Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων:  Συµβάσεις κατασκευής έργων 
Η εταιρεία χρησιµοποιεί την µέθοδο της τµηµατικής αποπεράτωσης για να προσδιορίσει το κατάλληλο σε 

κάθε περίοδο ποσό. Το στάδιο ολοκλήρωσης της σύµβασης αποτιµάται µε βάση το γενόµενο κόστος µέχρι 

την ηµεροµηνία ισολογισµού, ως ποσοστό του συνολικού εκτιµώµενου κόστους για κάθε σύµβαση. Τα 

συµβατικά κόστη καταχωρούνται όταν γίνονται. 

Όταν το αποτέλεσµα µίας σύµβασης κατασκευής έργου δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, το συµβατικό 

έσοδο καταχωρείται µόνο κατά την έκταση του κόστους που αναλήφθηκε και είναι πιθανό ότι θα ανακτηθεί. 

Όταν το αποτέλεσµα µίας σύµβασης κατασκευής έργου µπορεί ν’ αποτιµηθεί αξιόπιστα και είναι πιθανό ότι 

η σύµβαση θα είναι κερδοφόρα, το συµβατικό έσοδο καταχωρείται στην διάρκεια της περιόδου της 

σύµβασης. Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό συµβατικό κόστος θα ξεπεράσει το συνολικό συµβατικό 

έσοδο, η αναµενόµενη ζηµία καταχωρείται αµέσως στα έξοδα. 

Κόστη που έγιναν στην περίοδο αναφορικά µε µελλοντική δραστηριότητα για µία σύµβαση, δεν 

περιλαµβάνεται στο συµβατικό κόστος, για τον προσδιορισµό του σταδίου ολοκλήρωσης. Τέτοια κόστη 
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παρουσιάζονται ως αποθέµατα, προκαταβολές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, της παρουσίασης 

εξαρτωµένης  από την φύση τους. 

Η εταιρεία παρουσιάζει ως περιουσιακό στοιχείο το µικτό ποσό που οφείλεται από τους πελάτες για 

συµβατικό έργο για όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη για τις οποίες το κόστος πλέον του καταχωρηθέντος 

κέρδους (µείον τις καταχωρηθείσες ζηµίες) υπερβαίνει τις τµηµατικές τιµολογήσεις. Οι τµηµατικές 

τιµολογήσεις  που δεν έχουν εξοφληθεί από τους πελάτες, περιλαµβάνονται στους πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις. 

Η εταιρεία παρουσιάζει ως υποχρέωση το µικτό ποσό που οφείλεται στους πελάτες για συµβατικό έργο, 

για όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη για τις οποίες οι τµηµατικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν το κόστος πλέον 

του καταχωρηθέντος κέρδους (µείον τις καταχωρηθείσες ζηµίες). 

• Παροχή Υπηρεσιών:  
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το 

στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

 
2.13 Μισθώσεις 
 
α) Λειτουργικές µισθώσεις  
Μισθώσεις στις οποίες, σηµαντικό τµήµα των κινδύνων και των ανταµοιβών της ιδιοκτησίας διατηρούνται 

από τους εκµισθωτές (ιδιοκτήτες) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές σύµφωνα µε τις 

λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 

µίσθωσης. 

 
β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  
∆εν υπάρχουν µισθώσεις που να πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. 

 

2.14 ∆ιανοµή µερισµάτων 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης τους, δηλαδή όταν 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί. 

 
3.  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία έχει πιστοδοτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 

παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούµενων πιστώσεων. 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών 

ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.  Στις περιπτώσεις περιορισµένης ρευστότητας, τυχόν ανάγκες 

καλύπτονται από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 
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4.  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 

προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η εταιρεία 

προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. ∆εν υπάρχουν 

εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

 

5.  Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών των Ισολογισµών 
 

5.1  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, έχουν  όπως παρακάτω: 
 

Μεταφορικά Λοιπός Σύνολο
µέσα εξοπλισµός

01.01.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 65.265,91 39.448,29 104.714,20
Σωρευµένες αποσβέσεις 3.351,52 6.780,80 10.132,32
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2005 61.914,39 32.667,49 94.581,88
01.01-31.12.2005
Υπόλοιπο έναρξης 61.914,39 32.667,49 94.581,88
Προσθήκες 0,00 18.889,79 18.889,79
Αποσβέσεις περιόδου 6.642,36 10.073,33 16.715,69
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 55.272,03 41.483,95 96.755,98
31.12.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 65.265,91 58.338,08 123.603,99
Σωρευµένες αποσβέσεις 9.993,88 16.854,13 26.848,01
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 55.272,03 41.483,95 96.755,98
01.01-31.12.2006
Υπόλοιπο έναρξης 55.272,03 41.483,95 96.755,98
Προσθήκες 0,00 14.803,15 14.803,15
Πωλήσεις 9.092,94 0,00 9.092,94
Αποσβέσεις πωληθέντων 1.818,57 0,00 1.818,57
Αποσβέσεις περιόδου 6.111,96 15.384,43 21.496,39
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 41.885,70 40.902,67 82.788,37  
 
 
5.2. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
Η ανάλυση των συµµετοχών της εταιρείας κατά την 31.12.2006 έχει ως ακολούθως: 
 

Εταιρεία
Μετοχικό   
Κεφάλαιο

Ποσοστό 
συµµετοχής Ευρώ

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ 100.000,00 0,01% 1,00
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ 200.000,00 0,02% 40,00
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ 5.000.000,00 0,01% 40,00
Σύνολο 5.300.000,00 81,00  
 
Σηµειώνεται ότι µε απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ της 6ης Νοεµβρίου 

2006 αποφασίστηκε η πώληση της µίας µετοχής της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ στην ονοµαστική της αξία 

των 40 ευρώ. 
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5.3 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

31.12.2006 31.12.2005
Υπόλοιπο έναρξης (1.1.2006, 1.1.2005) 33.459,65 5.280,71
Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο, έξοδο χρήσεως) -8.279,87 28.178,94
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως (31.12.2006, 31.12.2005) 25.179,78 33.459,65  
 

Η ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου όπως προέκυψε την 31.12.2006 και την 31.12.2005 έχει ως εξής: 

 
31.12.2006 31.12.2005

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις -6.374,44 -3.752,47
∆ουλευµένα έξοδα -1.010,62 -353,23
Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης -7.385,06 -4.105,70
Αναβαλλόµενες φορολογικές Απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζόµενους 11.145,74 9.229,86
Φορολογική ζηµιά 21.419,10 28.335,49
Σύνολο φορολογικής απαίτησης 32.564,84 37.565,35
Υπόλοιπο αναβαλλόµενου φόρου (συµψηφισµένο) 25.179,78 33.459,65  
 
5.4. Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

31.12.2006 31.12.2005
Εγγυήσεις για µισθωµένα αυτοκίνητα 16.405,48 11.442,36
Εγγυήσεις για µισθωµένα ακίνητα 1.894,28 0,00
Σύνολο 18.299,76 11.442,36  
 
 
5.5. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

31.12.2006 31.12.2005
Πελάτες 248.658,56 742.029,15
Μεταχρονολογηµένες επιταγές εισπρακτέες 195.500,00 354.050,00
Σύνολο 444.158,56 1.096.079,15  
 

Οι εύλογες αξίες  των απαιτήσεων από πελάτες συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

 

5.6. Λοιπές απαιτήσεις 

31.12.2006 31.12.2005
Ελληνικό ∆ηµόσιο (προκατ/νοι φόροι κλπ.) 157.861,80 118.701,80
Προκαταβολές σε προµηθευτές 14.767,08 11.262,89
Λοιπά έξοδα επόµενων χρήσεων 2.608,28 4.769,44
Λοιπές απαιτήσεις 4.456,53 3.279,04
Σύνολο 179.693,69 138.013,17
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Οι εύλογες αξίες  των ανωτέρω απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 
 
5.7  Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

31.12.2006 31.12.2005
Ταµείο Μετρητών 826,04 2.408,68
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 284.393,53 241.577,04
Σύνολο 285.219,57 243.985,72  
 
5.8  Μετοχικό κεφάλαιο 
Αριθµός κοινών µετοχών: 2.000 ονοµαστικής αξίας 30 ευρώ. 
Το µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ είναι πλήρως καταβεβληµένο. 
 

Αριθµός Μετοχών Κοινές Μετοχές Σύνολο
Υπόλοιπα 1.1.2005 2.000 60.000,00 60.000,00
Υπόλοιπα 31.12.2005 2.000 60.000,00 60.000,00
Υπόλοιπα 31.12.2006 2.000 60.000,00 60.000,00  
 
 
5.9 Λοιπά Αποθεµατικά  

31.12.2006 31.12.2005
Τακτικό Αποθεµατικό 18.500,00 18.500,00  
 
 
5.10. ∆άνεια 
 

31.12.2006 31.12.2005
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 500.000,00 800.000,00
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δανείων 500.000,00 800.000,00  
                                                                  
 

Για την χορήγηση του τραπεζικού δανείου υπάρχει εγγύηση από την ΕΛΙΝΟΙΛ µέχρι του ποσού των 

2.000.000 ευρώ. 

 
 
5.11. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2005 25.614,90
Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.01-31.12.2005 11.061,91
Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 01.01-31.12.2005 242,59
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 01.01-31.12.2005 1.412,88
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 35.506,52
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2006 7.820,54
Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2006 1.255,91
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2006 4.042,50
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 40.540,47  
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5.12. Προµηθευτές 

31.12.2006 31.12.2005
Προµηθευτές Εσωτερικού 68.106,66 230.293,08  
 
 
5.13. Λοιπές υποχρεώσεις 
      

31.12.2006 31.12.2005
Ασφαλιστικά Ταµεία 36.929,64 41.477,82
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (∆ΕΚΟ, κλπ.) 0,00 5.420,52
Αξία τεχνικών έργων υπό διακανονισµό 0,00 74.693,95
∆εδουλευµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 2.281,08 1.071,95
Οφειλές σε λοιπούς συνεργάτες (εκτελωνιστές,κλπ.) 2.313,42 1.576,93
Σύνολα 41.524,14 124.241,17  
 
5.14. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 

31.12.2006 31.12.2005
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 67.323,17 82.441,27
Φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού 26.641,17 24.548,57
Φόροι - τέλη αµοιβών τρίτων 7.686,41 4.203,36
Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 3.065,12
ΣΥΝΟΛΟ 101.650,75 114.258,32  
 
 
6. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών των Καταστάσεων Αποτελεσµάτων 
 
6.1. Κύκλος εργασιών 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει όπως παρακάτω: 
 

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων 2.166.680,51 2.430.784,16
Παροχή υπηρεσιών 1.700.198,51 1.527.999,01
Σύνολο 3.866.879,02 3.958.783,17  
 
6.2. Κόστος Πωλήσεων 
 

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
Aναλωθέντα υλικά 829.557,07 951.033,45
Έξοδα προσωπικού 1.106.529,25 877.186,41
Αµοιβές τεχνικών 97.215,13 56.095,71
Υπεργολάβοι 1.186.261,94 1.522.619,61
Λοιπές δαπάνες 13.638,68 12.373,85

3.233.202,07 3.419.309,03  
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6.3.   Άλλα έσοδα  

1.1-
31.12.2006

1.1-
31.12.2005

Κέρδη από πώληση παγίων 1.680,65 0,00
Λοιπά έσοδα 0,00 5,29
Σύνολο 1.680,65 5,29  
 
6.4. Έξοδα ∆ιοικήσεως 

1.1-
31.12.2006

1.1-
31.12.2005

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 189.064,04 208.508,70
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 259.398,80 208.222,00
Παροχές τρίτων 45.759,41 48.209,33
Φόροι - Τέλη 116,41 0,00
∆ιάφορα έξοδα 18.107,41 48.021,12
Αποσβέσεις 13.527,25 9.693,55
Προβλέψεις 1.824,19 2.578,15
ΣΥΝΟΛΟ 527.797,51 525.232,85  
 
 
6.5. Έξοδα ∆ιάθεσης 

1.1-
31.12.2006

1.1-
31.12.2005

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 70.175,12 82.427,04
Παροχές τρίτων 8.207,90 7.944,74
Φόροι - Τέλη 0,00 19,71
∆ιάφορα έξοδα 16.318,26 15.756,81
Προβλέψεις 1.194,66 2.812,58
Σύνολο 95.895,94 108.960,88  
 
 
6.6.  Άλλα έξοδα   

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

Ζηµιές από πώληση περιουσιακών στοιχείων 1.818,63 0,00
∆ιαφορές φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών, 
δασµών κλπ. προηγούµενων χρήσεων 702,65 0,00
Λοιπά έξοδα 104,47 25,49
Σύνολο 2.625,75 25,49  
 
 
6.7.  Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Καθαρό) 

1.1-
31.12.2006

1.1-
31.12.2005

Έξοδα τόκων & χρηµατοδοτήσεων 28.626,00 25.313,94
Έξοδα Προµηθειών Εγγυητικών Επιστολών 3.266,04 1.516,79
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 785,72 466,08
Σύνολο 32.677,76 27.296,81  
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6.8.  Φόρος Εισοδήµατος 

1.1-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Αναλογούν (πραγµατικός) φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00
Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο,έσοδο) περιόδου -8.279,87 28.178,94
Σύνολο -8.279,87 28.178,94  
 
 
Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος µε τις ζηµιές πριν το φόρο µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές και 

του εξόδου /εσόδου της φορολογίας έχει ως εξής: 

1.1-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Ζηµιές προ φόρων -23.639,36 -122.036,60
Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2006:29%,2005:32%) 6.855,41 39.051,71
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς -11.920,55 -7.985,33
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών συντελεστών -3.214,75 -2.887,44
Φόροι -8.279,89 28.178,94  
 

6.9. Ζηµιές/Κέρδη ανά µετοχή 
Βασικά 
Οι βασικές/α ζηµιές/κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση της/του ζηµιάς/κέρδους που αναλογεί 

στους µετόχους της εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της 

περιόδου. 

1.1-
31.12.2006

1.1-
31.12.2005

Ζηµιές που αναλογούν στους µετόχους -31.919,23 -93.857,66
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 2.000,00 2.000,00
Βασικές ζηµιές κατά µετοχή (ευρώ ανά µετοχή) -15,96 -46,93  
 
7. Λοιπά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
 
7.1. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2002. Για το ποσό των πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν έχει γίνει 

πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις, επειδή η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθεί. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας  δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 
7.2. Εγγυήσεις 

31.12.2006 31.12.2005
Εγγυήσεις Τραπεζών για την τήρηση καλής εκτέλεσης όρων 
συµβάσεως µε πελάτες µας 395.278,55 984.950,55
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 2.000.000,00 2.000.000,00
Εγγυήσεις υπεργολάβων για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων 
συµβάσεων 621.650,00 641.900,00
Σύνολο 3.016.928,55 3.626.850,55  
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7.3. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  7.3. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου:  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου:  

                                                         31.12.2006                                                         31.12.2006                            31.12.2005 
Μισθωτοί:                                                 22                                         25 

 

7.4. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη 
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη κατά τη διάρκεια του έτους έχουν συνοπτικά ως εξής: 

 

1. Πωλήσεις υπηρεσιών                                           1.1.2006-31.12.2006    1.1.2005-31.12.2005 

• Πωλήσεις υπηρεσιών σε ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ                        1.265.245,48            1.230.242,01   

• Πωλήσεις υπηρεσιών σε ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ  434.953,06                         0,00 
 

2. Λήψεις υπηρεσιών                                                1.1.2006-31.12.2006    1.1.2005-31.12.2005 

• Λήψη υπηρεσιών από ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ                      275.549,64          254.257,00    

       

3. Υπόλοιπα τέλους χρήσης                                                   31.12.2006               31.12.2005 

•  Απαιτήσεις από ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ                                               35.907,09              394.362,67      

•  Απαιτήσεις από ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ                   47.432,46                        0,00 

•  Υποχρεώσεις σε ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ                                                       0,00               48.549,95           

  
7.5. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Εκτός από το ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που ενδεχοµένως θα προκύψουν από 

τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις. 

 
7.6. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31η ∆εκεµβρίου 2006 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Κηφισιά,   1 Μαρτίου  2007 
 

 

  
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ            Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
   
 
 
 
 
 
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ                            ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ 
         Α.∆.Τ. Ρ 110327                                       Α.∆.Τ. Χ 065412                                   Α.∆.Τ. Φ 020957 
                                                                                                                                 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  13622 
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