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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς:
Τους μετόχους της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ», της εταιρικής χρήσεως
που έληξε την 31.12.2005. 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 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και
την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που
υποστηρίζουν 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 τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31.12.2005 και τα αποτελέσματα των
εργασιών της, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της
Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις προαναφερόμενες
οικονομικές καταστάσεις
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
Σωτήριος Γερ.Βαρδαραμάτος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851
«Σ.Ο.Λ» Α.Ε.Ο.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.125
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«ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2005

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» την 24/3/2006 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.sidma.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα 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 Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης
επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά
στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
ΝΑΧΜΙΑΣ Μ. ΧΑΪΜ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.
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Κατάσταση Ισολογισμού

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημείω
ση

31.12.2005

31.12.2004

7.158.833,82

7.457.338,53

22.794,42

20.745,24

7.181.628,24

7.478.083,77

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια Αξία κτήσεως

9.1

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

9.2

2.254.315,16

3.503.069,85

Πελάτες

9.3

11.521.879,77

9.098.088,15

Λοιπές απαιτήσεις

9.4

1.797.675,09

336.291,51

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

9.5

Σύνολο Ενεργητικού

57.161,12

20.490,99

15.631.031,14

12.957.940,50

22.812.659,38

20.436.024,27

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετόχων της μητρικής:
Μετοχικό κεφάλαιο

9.6

3.450.000,00

3.450.000,00

Αποθεματικά (διάφορα)

9.7

191.348,53

15.258,30

Προτεινόμενα μερίσματα και Αμοιβές Διευθ. Προσ.

9.8

373.250,00

0,00

Κέρδη εις νέον

9.8

856.508,27

510.885,26

4.871.106,80

3.976.143,56

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια και υποχρεώσεις από χρηματ/κή μίσθωση

9.9

1.085.256,32

1.598.655,41

Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

9.10

1.257.607,41

494.371,68

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία

9.11

94.272,96

122.238,69

9.12

15.578,00

7.710,00

2.452.714,69

2.222.975,78

10.626.140,89

9.975.387,31

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών και υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων

9.9

Προμηθευτές

9.13

3.570.805,13

3.256.196,92

Λοιπές υποχρεώσεις

9.13

423.408,52

660.338,92

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι

9.13

868.483,35

344.981,78

15.488.837,89

14.236.904,93

22.812.659,38

20.436.024,27

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε Ευρώ)
Σημείωση

1/1 - 31/12/2005

1/1 - 31/12/2004

Κύκλος εργασιών

9.14

17.695.027,10

14.719.991,62

Κόστος πωλήσεων

9.15

-14.604.000,84

-12.667.096,26

3.091.026,26

2.052.895,36

Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)

9.16

194.105,60

329.514,99

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

9.17

-750.694,68

-273.250,56

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

9.18

-666.459,82

-819.751,69

1.867.977,36

1.289.408,10

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό)

9.19

Κέρδη προ φόρων
Μείον: φόροι

9.20

Κέρδη μετά από φόρους
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-σε
ευρώ

9.21

Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
και επενδυτικών αποτελεσμάτων

6

-582.330,07

-522.600,69

1.285.647,29

766.807,41

-390.684,05

-242.240,85

894.963,24

524.566,56

2,59

1,52

515.854,26

448.110,26

2.383.831,62

1.737.518,36
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1.1.2004 (Με τις προηγούμενες λογιστικές
αρχές)
Αλλαγή λογιστικών αρχών (για προσαρμογή σε ΔΛΠ)
Υπόλοιπο την 1/1/2004 κατά τα ΔΛΠ
Καθαρό κέρδος χρήσεως 2004
Υπόλοιπο την 31.12.2004 σε ΔΛΠ

Τακτικό
Αποθεματικό

3.450.000,00

0,00

3.450.000,00

0,00
15.258,30
15.258,30

3.450.000,00

Υπόλοιπο την 1/1/2005 σε ΔΛΠ
Καθαρό κέρδος χρήσεως 2005

3.450.000,00

15.258,30
43.609,06

Υπόλοιπο την 31.12.2005 σε ΔΛΠ

3.450.000,00

58.867,36
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Έκτακτα
Αποθεματικά
0,00
0,00
0,00

0,00

Αφορολόγητα
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

0,00

-245.610,36

3.204.389,64

0,00
0,00
0,00

247.187,36
1.577,00
509.308,26
510.885,26

247.187,36
3.451.577,00
524.566,56
3.976.143,56

510.885,26
851.354,18

3.976.143,56
894.963,24

1.362.239,44

4.871.106,80

0,00
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1/1 - 31/12/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
1.285.647,29
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
515.854,26
Προβλέψεις
283.076,70
Άλλα μη ταμειακά έσοδα
-177.396,26
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
588.876,80

1/1 - 31/12/2004
766.807,41
448.110,26
4.234,00
-75.176,89
528.032,12

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

1.248.754,69

-1.367.955,99

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-3.127.727,90

-4.087.412,56

349.019,84

1.463.633,99

-588.876,80
-258.514,25

-528.032,12
0,00

118.714,37

-2.847.759,78

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων

-217.349,55

-861.718,15

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

-217.349,55

-861.718,15

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

661.848,93

4.104.963,77

-526.543,62

-393.879,40

135.305,31

3.711.084,37

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

36.670,13

1.606,44

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

20.490,99

18.884,55

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

57.161,12

20.490,99
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Συμφωνία των Αποτελεσμάτων μεταξύ των Ε.Λ.Π και Δ.Π.Χ.Π

Ποσά σε ευρώ
Σύνολο Αποτελεσµάτων μετά φόρων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ
Προσαρµογές των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Επίδραση από την αναγνώριση των ασώµατων παγίων στοιχείων
του ενεργητικού και την διαγραφή των εξόδων εγκατάστασης
Επίδραση στις αποσβέσεις χρήσης των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού,
από την διαφοροποίηση των στοιχείων του ενεργητικού
Προσαρμογή δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (2004)
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Αποτελέσµατα µετά φόρων, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

7
7.1

2004
435.038

201.972
-38.366
-4.234
-30.000
-39.843
524.567

Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Έτους 2005
Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή και κατασκευή μεταλλικών και
θερμομονωτικών στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους
πετασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων καθώς και η εμπορία, εφαρμογή, εισαγωγή και
εξαγωγή αυτών.
Η εταιρεία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση Μεγ.
Αλεξάνδρου 134 Κεραμεικός Αθήνα.
7.2 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την εταιρεία
7.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» αφορούν το έτος 2005. Οι
παρούσες οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΔΠΧΠ 1 “Πρώτη Υιοθέτηση των
ΔΠΧΠ”, καθώς αποτελούν οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης για την οποία
καταρτίζονται και δημοσιεύονται οικονομικές καταστάσεις , σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (χρήση 2005).
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες
περιόδους των ενδιάμεσων αυτών οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
μέχρι και την 31.12.2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από τα ΔΠΧΠ. Τα
συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ
λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις.
Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα για την καθαρή θέση παρέχονται στο κεφάλαιο 8.2 του παρόντος.

7.2.2 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
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θεωρείται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία
υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ως προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας διακρίνουμε:
Το αντικείμενο της εταιρεία είναι το εξής:
Η βιομηχανική παραγωγή και κατασκευή μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων που
προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασμάτων και σχετικών με αυτά
προϊόντων καθώς και η εμπορία, εφαρμογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.
Ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση της εταιρείας διευκρινίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος
των πωλήσεων πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδος και ένα μικρό μέρος στο εξωτερικό. Έτσι
ορίζουμε δύο γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητος.
Ποσά σε χιλ. ευρώ
Κύκλος εργασιών
Σύνολο

Περίοδος 1/1/05 - 31/12/05
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολα
17.695
15.322
2.373
17.695
15.322
2.373

7.2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές
A. Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ.
B. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο
νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα της εταιρείας καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές διαφορές, που
προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και
εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
7.2.4 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.
Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις,
στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση της εύλογης αξίας τους
κατά την ημερομηνία μετάβασης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες
απομείωσης. Η εύλογη αξία των παγίων προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας απεικονίζεται στην αξία κτήσεως, λόγω πρόσφατης
ημερομηνίας αγοράς τους (2003-2004).
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 οικόπεδα δεν αποσβένονται.
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή
μέθοδο, με βάση την ωφέλιμη ζωή τους που εκτιμήθηκε ως εξής:
- Κτίρια (Γενικής Χρήσεως και Αποθήκες)
33
έτη
- Βιομηχανοστάσια
20
έτη
- Μηχανολογικός εξοπλισμός(Μεγάλα Μηχανήματα παραγωγής)
10
έτη
- Μηχανολογικός εξοπλισμός(Μικρά Μηχανήματα )
5
έτη
- Αυτοκίνητα – Οχήματα
6,5-9 έτη
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός
4
έτη
- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός
6,5 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.
Ωφέλιμες ζωές των βιομηχανοστασίων και εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας:
Η διοίκηση της εταιρείας προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές και τις σχετικές
αποσβέσεις των βιομηχανοστασίων και του εξοπλισμού.
Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων
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.
7.2.5

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία είναι 4 έτη περίπου.
7.2.6 Απομείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού
Τα στοιχεία του Ενεργητικού 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 το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται
από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών είναι μεγαλύτερη από το
ανακτήσιμο ποσό τους.
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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.
7.2.7 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού
όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία 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.
7.2.8 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.
7.2.9 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως
και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού
ρίσκου.
7.2.10 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. 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, 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
7.2.11 Δανεισμός
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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7.2.12 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των
αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.
7.2.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
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.
7.2.14 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων
εισφορών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται
στα αποτελέσματα στην περίοδο που αφορά.
7.2.15 Καταχώρηση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
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(γ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή
όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί.
7.2.16 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσωμάτων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ανταμοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές
μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ
εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσωμάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων
μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η
υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος,
περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι
ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις,
αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιμη ζωή και το
χρόνο της μίσθωσης.
7.2.17 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

7.3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (ΧΚ) /Παράγοντες ΧΚ

(α) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών
των επιτοκίων.
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε
κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια.
Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με
σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της
εταιρείας είναι να διατηρεί μέρος των δανείων του σε μεταβλητό και μέρος σε σταθερό επιτόκιο.

7.4

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.
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Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων.
Δεν 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.
8

Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π

8.1

Βάση για τη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π

8.1.1 Εφαρμογή των ΔΠΧΠ 1
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005, είναι
οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η ημερομηνία υιοθέτησης
των ΔΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2005.
8.1.2

Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που επιλέχθηκαν από την
εταιρεία
(α) Εύλογη αξία και τεκμαρτό κόστος
Η εταιρεία επέλεξε να αποτιμήσει τα ενσώματα πάγια στην εύλογη αξία τους την 01.01.2004.
Πιο συγκεκριμένα τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού (ακίνητα) απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις, στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων
αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, η οποία προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές,
μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός απεικονίζεται στην αξία κτήσεως, λόγω πρόσφατης ημερομηνίας
αγοράς τους (2003-2004).
(β) Παροχές στους εργαζομένους
Η εταιρεία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες κατά την
01.01.2004

8.2

Συμφωνία Καθαρής Θέσης μεταξύ ΔΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων
Ποσά σε ευρώ
1/1/2005
1/1/2004

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα)
σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Υπεραξίες προσαρμογής ενσώματων ακινητοποιήσεων σε εύλογες αξίες
κατά την έναρξη εφαρμογής των ΔΛΠ
Διαγραφές εξόδων πολυετούς απόσβεσης, κατά την έναρξη εφαρμογής
των ΔΛΠ
Διαφορές από προσαρμογή πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού,
κατά την έναρξη εφαρμογής των ΔΛΠ
Υπολογισμός υποχρέωσης από αναβαλόμενους φόρους, κατά την έναρξη
εφαρμογής των ΔΛΠ
Διαφορά αποτελεσμάτων ΔΛΠ με ΕΛΠ χρήσεως 2004
Διαγραφή υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων βάσει του
Ν.2065/1992
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα)
αναμορφωμένη σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
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3.800.985

3.204.390

1.162.512

1.162.512

-829.453

-829.453

-3.476

-3.476

-82.396

-82.396

89.529

0

-161.558

0

3.976.143

3.451.577
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9

9.1

Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασμών.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ποσά σε €
Οικόπεδα
– κτίρια

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

οΑκινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

31/12/2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004

3.938.625
-164.881
3.773.744

3.888.432
-399.781
3.488.651

10.990
-10.990
0

8.086.446
-629.107
7.457.339

01.01-31.12.2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

3.773.744
4.600
-165.111
3.613.233

3.488.651
203.466
-311.744
3.380.373

0
4.068
-4.068
0

7.457.339
217.350
-515.854
7.158.834

Τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού (ακίνητα) απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, στις
αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την
ημερομηνία μετάβασης, η οποία προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές, μείον τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός απεικονίζεται στην αξία κτήσεως, λόγω πρόσφατης ημερομηνίας
αγοράς τους (2003 -2004).
Επί των ακινήτων της εταιρείας, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ
2.365.000,00 για εξασφάλιση δανείων που την 31.12.2005 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ
1.001.527,05

9.2

Αποθέματα

Εμπορεύματα
Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Σύνολο

9.3

Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
40.860
60.013
532.218
380.476
1.681.238
3.060.748
0
1.833
2.254.315
3.503.070

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
3.793.794
3.438.717
7.728.085
5.659.371
11.521.880
9.098.088

Πελάτες.
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
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9.4

Λοιπές απαιτήσεις

Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον προβλέψεις επισφαλών πελατών- χρεωστών
Λοιποί χρεώστες-απαιτήσεις από φόρους
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές αποθεμάτων
Μεταβατικοί λογαριασμοί
Σύνολο

9.5

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
57.161
20.491

Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες

9.6

Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
451.083
145.182
-275.209
0
1.316.881
91.741
1.054
75.322
290.750
0
13.115
24.047
1.797.675
336.291

Μετοχικό κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
3.450.000
3.450.000
3.450.000
3.450.000

Μετοχικό Κεφάλαιο (345000 μετ * 10 €)
Σύνολο

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών μετοχών είναι 345.000 μετοχές με ονομαστική αξία 10 €
ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.

9.7

Αποθεματικά Κεφάλαια
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
58.867
15.258
132.481
132.481
0

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Σύνολο

9.8

Κέρδη εις νέον
Ποσά σε ευρώ

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Προτεινόμενα μερίσματα και αμοιβές διευθυντικών στελεχών
Κέρδη περιόδου (μετά από φόρους)
Σύνολo
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31.12.2005

31.12.2004

137.635
373.250
718.873
1.229.758

1.577
0
509.308
510.885
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9.9

Δάνεια & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

Δάνεια & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δανείων
Τραπεζικά Δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση
Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring
Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων
Γενικό Σύνολο Δανείων & Χρηματοδοτικών Μισθώσεων

Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
588.115
497.142
1.085.256

980.191
618.464
1.598.655

9.978.966

8.782.888

392.076
255.099
10.626.141

392.076
800.422
9.975.387

11.711.397

11.574.043

Η λήξη των μακροπροθέσμων δανείων έχει ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
535.364
373.136
549.893
1.225.519

Δάνεια & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη
Σύνολα

1.085.256

1.598.655

9.10 Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Το ποσό των ευρώ 1.257.607,41 αφορά επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού της
εταιρείας βάσει Ν.2601/98.

9.11 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωμα για συμψηφισμό και αφορούν και τα δύο στην ίδια
φορολογική αρχή.
Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
• Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
• Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
• Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
• Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
Πιστωτικό υπόλοιπο μετά από συμψηφισμό
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166.133

156.870

166.133

156.870

260.406

279.109

260.406

279.109

94.273

122.239
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9.12 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2004
Χρηματοοικονομικό κόστος 01.01-31.12.2004
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.2004
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2005
Χρηματοοικονομικό κόστος 01.01-31.21.2005
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.21.2005
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005

Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
3.476,00
4.234,00
0,00
0,00
7.710,00
7.348,00
520,00
0,00
15.578

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
2005
4,5%
4,0%
EVK2000

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Θνησιμότητα ( Ελβετικός Πίνακας )

2004
5,0%
4,0%
EVK2000

Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού στο έτος 2005 ανερχόταν για την εταιρεία σε
60 εργαζομένους.

9.13 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
3.570.805
3.256.197
56.430
47.300
83.429
218.312
868.483
344.982
239.387
367.941
42.898
26.786
1.265
0
4.862.697
4.261.518

Προμηθευτές
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Προκαταβολές που λήφθηκαν από πελάτες
Υποχρεώσεις για φόρους και τέλη
Πιστωτές Διάφοροι
Δουλευμένα έξοδα
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο

Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται
πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003 και για τις ανέλεγκτες χρήσεις
(2004-2005) διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
συνολικού ποσού 50.000 €.
9.14 Κύκλος εργασιών
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα 1/1/2005 έως
31/12/2005 είναι η κάτωθι:
Κωδ. 51.52 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
Κωδ. 28.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

Ποσά σε χιλ. ευρώ
31.12.2005
534
17.161
17.695

Σύνολο
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9.15 Κόστος πωληθέντων
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
12.842.722
11.208.410
813.194
593.979
350.106
317.580
66.938
95.959
0
11.253
54.186
34.566
476.855
405.349
14.604.001
12.667.096

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

9.16 Λοιπά έσοδα-έξοδα (Καθαρά)
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών
Έκτακτα Έσοδα
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Έκτακτες ζημιές
Λοιπά έκτακτα
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού/επισφαλείς απαιτ.

Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
299.266
259.908
13.975
37.727
0
3.746
269.420
42.227
3.019
0
-4.054
-8.411
-12.135
0
-92.830
-1.448
-282.557
-4.234
194.106
329.515

9.17 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
286.339
121.025
89.393
50.152
240.717
55.208
24.653
5.937
72.425
0
37.168
40.929
750.695
273.251

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

9.18 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
127.050
224.766
144.624
192.179
23.294
11.285
0
6.443
369.661
383.246
1.832
1.832
666.460
819.752

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο
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9.19 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
6.547
5.431
-565.183
-528.032
-23.694
0
-582.331
-522.601

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι & διάφορα τραπεζικά έξοδα
Τόκοι από χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
Σύνολο

9.20 Φόροι
Τρέχον Φόρος
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Εκτίμηση Φόρου Ανέλεγκτων Φορολογικά Χρήσεων
Μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος Φόροι

Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
359.511
166.783
-27.966
39.843
57.080
30.000
2.059
5.615
390.684
242.241

9.21 Κέρδη ανά μετοχή
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών (σε χιλιάδες)
Kέρδη άνά μετοχή

Ποσά σε ευρώ
31.12.2005
31.12.2004
894.963
524.567
345.000
345.000
2,59
1,52

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους, με
τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης.
9.22 Μερίσματα ανά μετοχή
Δεν δόθηκαν μερίσματα για τη χρήση 2005 και όσον αφορά το 2006 από τα κέρδη της χρήσεως
2005 προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων μέρισμα συνολικού ποσού 293.250 ευρώ δηλ. 0,85 ανά μετοχή.

9.23 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003 και για τις ανέλεγκτες χρήσεις
(2004-2005) διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
συνολικού ποσού 50.000 €.

9.24 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 60 άτομα.
9.25 Αμοιβές Μελών Δ.Σ και Διευθυντικού Προσωπικού
Οι Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντικού Προσωπικού ανήλθε στη
χρήση 2005 για την εταιρεία στο ποσό € 143.085,25
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10 Διαιτερικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρίες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 42ε
ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/2000 ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ 3/348/2005
ΕΤΟΣ 1-1-2005 έως 31-12-2005

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2005 ΠΑΝΕΛΚΟ
ΑΕ (Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
SOVEL ΑΕ
ΕΤΗΛ ΑΕ
ΣΙΔΜΑ ΑΕ
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΕΤΕΜ ΑΕ
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
389
927
74.508
64.563
2.768
10.512
22.247
100.286
276.200

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α΄
ΥΛΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2005
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ
Σύνολο
ΕΤΗΛ ΑΕ
762
ΣΙΔΜΑ ΑΕ
257.684
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ
12.846
ΒΕΚΤΩΡ ΑΕ
1.307
ΤΕΚΑ SYSTEMS
1.011
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ
594
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
529
ΣΥΝΟΛΟ
274.733

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ (Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ
Σύνολο
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
106
ΕΤΗΛ ΑΕ
3.460
ΣΙΔΜΑ ΑΕ
7.927
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
3.413
ΣΥΝΟΛΟ
14.906

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ (Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνολο

ΣΙΔΜΑ ΑΕ
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ
ΕΛΒΑΛ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

416.779
13.516
37.812
468.107
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11 Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό

Με την υπ’αριθμ 2543/ΥΠΕ/1/00233/ν. 2601/1998/23.1.2006 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και οικονομικών πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας συνολικού κόστους 5.326.792,00€, η οποία έχει
υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου Ν.2601/98,
καθώς επίσης εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου ποσού
της επιχορήγησης
1.032.656,00€. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύτηκε στο υπ’αριθμ. 26/3.2.2006 ΦΕΚ του
τεύχους Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΑΧΜΙΑΣ Μ. ΧΑΪΜ

ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΛΕΤΕΛΗΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία και πληροφορίες των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτών
αποτελούνται από 23 σελίδες και είναι εκείνα που αναφέρονται στο από 29/3/2006 έκθεση
ελέγχου μου.
Αθήνα 29 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΜ. ΣΟΕΛ 12851
Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε
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