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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. την 30 Απριλίου του 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεσή τους στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση «www.perivallontiki.com». 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν 
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και 
ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση του µαζί µε τις εξηλεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, 
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007.  
 

Ίδρυση και Νοµική Υπόσταση  

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ιδρύθηκε το 1994, µε ΑΜ ΑΕ 32528/22/Β/94/034, ως ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου 2190/1920. 
 

Μετοχικό Κεφάλαιο  

Η σύνθεση και οι µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, της περιόδου που καλύπτεται από τις οικονοµικές 
καταστάσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων.  
 

Κύρια ∆ραστηριότητα  

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, εξειδικεύεται: α) στην κατασκευή και εµπορία ειδικών οχηµάτων, κάδων, µηχανηµάτων και 
λοιπών συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων, β) τις µελέτες έρευνας σχετικών µε τα ανωτέρω και γενικότερα 
θεµάτων  προστασίας περιβάλλοντος, γ) την ανάληψη κάθε µορφής τεχνικών έργων σχετικών µε τα ανωτέρω  
θέµατα. 
 

 Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαµβάνουν: 
 
• Την κατασκευή, αυτοκινήτων οχηµάτων  ειδικής χρήσης Π.∆.Κ.Α 
• Την κατασκευή µηχανηµάτων  ειδικής χρήσης Π.∆.Κ.Α 
• Την  κατασκευή µερών άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης Π.∆.Κ.Α 
• Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης 
• Χονδρικό εµπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόµοιων ειδών, από πλαστικές ύλες, όχι για οικιακή χρήση 
• Υπηρεσίες αποκοµιδής και υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 
• Υπηρεσίες καθαρισµού ειδικών επαγγελµατικών χώρων ( νοσοκοµείων κ.τ.λ) 
• Υπηρεσίες µεταφοράς και διάθεσης ειδικών απορριµµάτων (τοξικών, µολυσµένων, ραδιενεργών κ.λ.π.) 
• Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού 

  

Οικονοµικά Αποτελέσµατα  

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για τη χρήση παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.   
  
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
 
  2007 2006 2007 VS 2006 % 

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  (000’s €) (000’s€)   

i) κύκλος εργασιών 7.585 12.511 (49.26%) 

Γ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2007 2006 

Καθαρά κέρδη χρήσης µετά από φόρους / ίδια κεφάλαια 46,68% 20,63% 

∆. ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  2007 2006 

i) ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια  0,42 1,9 

ii) τραπεζικές  υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια  0,21 1,09  

Ε. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  2007 2006 

i)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο 
ενεργητικού (ρευστότητα) 0,79 0,79 

ii) βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις / σύνολο υποχρεώσεων 
(κάλυψη βραχ.υποχρ.) 0,67 0,94 

iii)ενσώµατα πάγια & άυλα περιουσιακά  στοιχεία / ίδια 
κεφάλαια (βαθµός παγιοποίησης) 0,25 0,49 

iv)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρ. 
Υποχρεώσεις (άµεση ρευστότητα) 3,94 1,28 
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Η µεγάλη αύξηση  των καθαρών κερδών στη χρήση 2007 σε σχέση µε την χρήση 2006 προέκυψε από την πώληση του 
κλάδου «Εµπορίας  Οχηµάτων και Έργων Περιβάλλοντος». 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
η µελλοντική πορεία της Εταιρείας διαγράφεται γενικά ασφαλής, καθόσον διαθέτει: 
- Υψηλό επίπεδο τεχνολογίας και άριστα συντηρηµένο παραγωγικό εξοπλισµό. 
- Άριστη ποιότητα προϊόντων, τα οποία έχουν αυξηµένη ζήτηση. 
-      Συνεχώς αναπτυσσόµενο εµπορικό δίκτυο. 
  

Για την Χρήση 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την µη καταβολή µερίσµατος. 
 
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 
 
Η εταιρεία  δεν είναι εκτεθειµένη  σε σηµαντικούς  χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους και δεν κάνει χρήση σύνθετων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων.             
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους εξής. 
 

Αθανάσιος Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
Χριστίνα Θανασούλια 
Φώτιος Θεοδωρακόπουλος 
Σταύρος Ζούγλας 
Ιωάννης Ρισκάκης 
Μαρία Τσιραγάκη 
Γεώργιος Θανασούλιας 
 

 

Εσωτερικός Έλεγχος 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που να διασφαλίζει 
την επένδυση των µετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αλλά και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς 
του.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας είναι σχεδιασµένο για να διαχειρίζεται και όχι να εκµηδενίζει τον κίνδυνο 
της µη επίτευξης των εταιρικών στόχων. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στοχεύει στο να προσφέρει επαρκή αλλά όχι 
απόλυτη διασφάλιση του ενδεχοµένου πρόκλησης ζηµιών ή λαθών. 
 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ στοχεύει στη συµµόρφωση µε τις γενικές αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης,, 
λαµβάνοντας, όµως, υπόψη τους περιορισµούς που προκύπτουν από το µέγεθος της Εταιρείας. 
 

Προσωπικό  

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ αναγνωρίζει τη σηµασία της καλής εσωτερικής επικοινωνίας και όλοι οι εργαζόµενοι 
προτρέπονται να συζητούν µε τη ∆ιοίκηση θέµατα που σχετίζονται µε την Εταιρεία όπως και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που 
τους απασχολούν.  Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ενηµερώνει τακτικά τους εργαζοµένους της σχετικά µε τους στόχους και τις 
επιδόσεις της Εταιρείας και όλοι οι εργοδοτούµενοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα 
επιβράβευσης της Εταιρείας. 
 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ αντιµετωπίζει στο σύνολό τους τα εργασιακά ζητήµατα µε συναίσθηµα ευθύνης και 
δικαιοσύνης, ανεξάρτητα εθνικότητας, φύλου, θρησκείας και άλλων προσωπικών επιλογών των εργαζοµένων στην Εταιρεία. 
Πολιτική της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ είναι να στηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της, µέσω 
συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. 
 

Η Ευθύνη των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως προς τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Σκοπός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η παρουσίαση µιας ισορροπηµένης και κατανοητής εικόνας της οικονοµικής θέσης 
της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, των αποτελεσµάτων των εργασιών της καθώς και των προοπτικών της. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS). 
 

Το Εταιρικό ∆ίκαιο προβλέπει την κατάρτιση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες να 
παρέχουν ορθή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης και των οικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών της 
χρήσεως. Στα πλαίσια της κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει: 
α. να επιλέγει κατάλληλες λογιστικές αρχές και να εξασφαλίζει τη συνεπή εφαρµογή τους, 
β. να παίρνει αποφάσεις και να κάνει εκτιµήσεις που είναι συνετές και λογικές, 
γ. να επιβεβαιώνει ότι τα ακολουθούµενα λογιστικά πρότυπα έχουν πράγµατι εφαρµοσθεί. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευθύνεται για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, από τα οποία να προκύπτει 
µε πληρότητα και ακρίβεια η οικονοµική θέση της Εταιρείας και τα οποία να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση των οικονοµικών 
καταστάσεων µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την προστασία των 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για τη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων για την πρόληψη και τον εντοπισµό 
ατασθαλιών και άλλων παραβάσεων. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο για την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που παρατίθενται 
στην εταιρική ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ. 
 
Η έδρα της επιχείρησης  είναι στο Αίγιο, Η επιχείρηση έχει 4 υποκαταστήµατα: 
 

− Αθήνα, Γραφεία - Συνεργείο 
− Πάτρα, Εργοστάσιο - Συνεργείο  
− Κοµοτηνή, Εργοστάσιο 
− Θεσσαλονίκη,  Γραφεία 
 
 

Ελεγκτές 

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ έχουν εκφράσει τη πρόθεσή τους να συνεχίσουν ως 
ελεγκτές της Εταιρείας.  Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση της επανεκλογής των ελεγκτών και η 
παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να το πράξει. 
 

Με εντολή του Συµβουλίου, 
Αθανάσιος (Σάκης) Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος 
 

Αίγιο, 
30 Απριλίου 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
 

 5

 
 
 
 
 

 
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007, απαρτιζόµενες από τον ισολογισµό του τέλους της χρήσεως, το λογαριασµό 
αποτελεσµάτων, την κατάσταση των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση των ταµειακών 
ροών της χρήσεως, τη σύνοψη των ακολουθούµενων σηµαντικών λογιστικών αρχών και τα 
παρατιθέµενα στις οικονοµικές καταστάσεις πρόσθετα στοιχεία και επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη των ∆ιοικούντων την Εταιρεία 
 
Οι διοικούντες την Εταιρεία ευθύνονται για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και την 
παράθεση των επιµέρους στοιχείων και πληροφοριών κατά τρόπο ορθό και ολοκληρωµένο, σύµφωνα 
µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
εταιρικής νοµοθεσίας.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη συντήρηση 
ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο να διασφαλίζει τη σύνταξη οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, που προκαλούνται από ηθεληµένα 
ή αθέλητα λάθη, από την επιλογή ακατάλληλων λογιστικών αρχών ή από λανθασµένες, υπό τις 
περιστάσεις, εκτιµήσεις. 
 
Ευθύνη των Ελεγκτών 
 
Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στο να εκφράσουµε γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων, 
εδραιωµένη στον έλεγχο που διενεργήσαµε, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν προσήλωση σε κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελέγχου 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
 
Ο έλεγχος συνεπάγεται την εξασφάλιση επαρκούς ελεγκτικής µαρτυρίας σε σχέση µε τα ποσά και τις 
άλλες πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι εφαρµοζόµενες ελεγκτικές 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων να 
παρεισφρήσουν, ηθεληµένα ή αθέλητα, ουσιώδη λάθη και παραλείψεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  
Κατά την εκτίµηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου, που στηρίζει τη σύνταξη και την ορθή απεικόνιση των οικονοµικών καταστάσεων, ώστε ο 
σχεδιασµός των ελεγκτικών διαδικασιών να αρµόζει στις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας αυτού τούτου του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ο έλεγχος 
επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, 
και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τους διοικούντες την Εταιρεία, καθώς 
και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

Καλαβρύτων 46 
Πάτρα, 262 26 
Τηλέφωνο: [+30] 2610 338660 
Τηλέτυπο: [+30] 2610 338216 
E-mail: <kout.patra@bdo.com.gr> 
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Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που εξασφαλίσθηκε συνθέτει επαρκή και κατάλληλη βάση 
στήριξης  της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν ορθή και δίκαιη εικόνα 
της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, και των οικονοµικών 
επιδόσεων και των ταµειακών ροών κατά τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα 
υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, και τις διατάξεις της Ελληνικής 
εταιρικής νοµοθεσίας. Χωρίς να  διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου 
εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της χρήσεως 2007 δεν έχουν 
ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. 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 για ενδεχόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις,  σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 
 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 
43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
Αθήνα, 29 Μαΐου 2008 
 
 
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 
Γεώργιος Κουτρουµάνης, ΟΕΛ 13611 
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Ισολογισµός (Ι) 
 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.1 332.752 482.243 
Ενσώµατα πάγια 5.2 5.110.029 5.258.516 
Επενδύσεις σε θυγατρικές/ Κοινοπραξίες 5.3 15.236 769.457 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις µακροπρόθεσµο µέρος 5.5 337.697 598.596 

    

  5.795.714 7.108.812 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 5.4 2.472.216 4.186.691 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5.5 21.254.488 22.318.819 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  4.779 4.779 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.6 581.474 208.171 

  24.312.957 26.718.460 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα για πώληση  754.221 -  

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  30.862.892 33.827.272 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής    

Μετοχικό κεφάλαιο 5.7 3.999.264 3.999.264 

Υπέρ το άρτιο  58.964 58.964 

Λοιπά αποθεµατικά 5.8 7.413.030 6.630.595 

Κέρδη εις νέον  10.281.459 907.910 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  21.752.717 11.596.733 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆άνεια 5.9 2.554.300 937.500 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.10 347.150 231.600 
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 5.11 - 135.880 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από 
την υπηρεσία 5.12 46.694 34.527 

  2.948.144 1.339.507 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.13 3.568.369 8.930.593 
∆άνεια 5.9 2.079.329 11.727.522 
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 5.11 137.134 170.416 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 5.9 377.200 62.500 

  6.162.031 20.891.031 

Σύνολο υποχρεώσεων  9.110.175 22.230.539 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  30.862.892 33.827.272 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (ΙΙ) 
 
 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006 

    
Πωλήσεις 5.14 7.584.829  12.511.020  
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 5.15 27.902  182.670  
Μεταβολές στα αποθέµατα ετοίµων και στην 
παραγωγή σε εξέλιξη  (867.934)  11.251  
Πρώτες ύλες και αναλώσιµα που 
χρησιµοποιήθηκαν  (4.687.513)  (9.829.177)  
Παγιοποιήσεις ιδιοκατασκευών   678.345  
Παροχές σε εργαζοµένους 5.16 (975.855)  (1.146.392)  
Αποσβέσεις 5.17 (610.276)  (605.258)  

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 5.18 (858.625)  (1.227.012)  

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  (387.470)  575.447  

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 5.19 (221.721)  (643.215)  

Ζηµίες προ φόρων  (609.191)  (67.768)  

 Φόρος εισοδήµατος 5.20 (575.865)  (153.992)  

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) περιόδου  (1.185.056)  (221.760)  

    
∆ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις    
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου από διακοπείσες 
εκµεταλλεύσεις  11.341.040  2.614.306  
    

      

Καθαρά κέρδη περιόδου  10.155.984  2.392.546  
    

(Ζηµίες)/Κέρδη κατά µετοχή 5.21 (0,17) 

                      

(0,04) 
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Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΙΙ)  
 
 

 Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων Ποσά σε Ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 3.999.264 58.964 4.172.930 1.136.333 9.367.491 
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/06    2.392.546 2.392.546 
Λοιπά αποθεµατικά   2.457.665 (2.457.665)  

Μέρισµα χρήσης 2005       (163.303) (163.303) 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 3.999.264 58.964 6.630.595 907.910 11.596.733 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 3.999.264 58.964 6.630.595 907.910 11.596.733 
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/07    10.155.984 10.155.984 

Λοιπά αποθεµατικά   782.435 (782.435)  

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 3.999.264 58.964       7.413.030 10.281.459 21.752.717 
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Ποσά σε Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006
Κέρδη Περιόδου 10.942.703 2.646.809
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων και ασωµάτων παγίων στοιχείων 586.643 605.258
Αποτέλεσµα από πώληση ενσωµάτων παγίων 28.566
Χρηµατοοικονοµικό κόστος -έσοδο 863.686 1.050.127
Αποτέλεσµα επενδυτικών δραστηριοτήτων (10.708.479) (2.368.815)
Έσοδα από συµµετοχές (139.592)

1.684.553 1.822.353
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων (561.648) (190.406)
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων (2.873.396) (3.787.161)
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (2.300.337) 1.804.496
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 12.166 (828)

(5.723.216) (2.173.899)
Καταβληθέντες τόκοι (973.188) (1.050.393)
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (414.000) (394.084)

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (5.425.851) (1.796.023)

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων (363.278) (702.882)
Αγορές επιχειρήσεων (7.000) (1.527.557)
Αγορές  Άυλων  περιουσιακών  στοιχείων (8.000) (309.603)
Είσπραξη επιδοτήσεων 58.880 0
Πωλήσεις ενσωµάτων παγίων 0 7.000
Τόκοι που εισπράχθηκαν 109.502 266
Εισπράξεις µερισµάτων 0 139.592
Πωλήσεις επιχειρήσεων 0 3.325.000

Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (209.896) 931.815
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής (163.303)
∆άνεια αναληφθέντα-πληροθέντα 6.178.213 714.812
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (169.162) (159.538)
Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 6.009.050 391.971

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 373.303 (472.237)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 208.171 680.408

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 581.474 208.171

Kατάσταση ταµιακών ροών (IV)
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Σηµειώσεις επί των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ‘’Εταιρεία’’) είναι ανώνυµη 
εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής και εµπορίας ειδικών 
οχηµάτων, κάδων, µηχανηµάτων και λοιπών συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων και έρευνες σχετικές µε τα ανωτέρω και 
γενικότερα µε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος.  

Η εταιρεία έχει έδρα στην διεύθυνση Αγ, Ιωάννου 19 Αίγιο, οι δε παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι στην ΒΙΠΕ 
Πάτρας και Κοµοτηνής, το site είναι www.perivallontiki.gr  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 8η Ιουνίου 2008. 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία  

 
2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
αφορούν την χρήση 2007. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά 
τον ∆εκέµβριο 2007. 
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους και είναι εκφρασµένες σε Ευρώ. 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές για τις οποίες έχουν γίνει εκτιµήσεις και παραδοχές 
αναφέρονται στη σηµ 4. 

  
2.2.  Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα 
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής 
αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το 
κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, όταν 
γίνονται. 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή 
µέθοδο, µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
Κτιριακές εγκαταστάσεις  40 χρόνια 
Εγκαταστάσεις κτιρίων 20 - 30 χρόνια 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 8 -20 χρόνια 
Μεταφορικά µέσα 4-8 χρόνια 
Εξοπλισµός γραφείων και λοιπός εξοπλισµός 4 χρόνια 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 
Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις εµφανίζονται αφαιρετικώς των παγίων. 
 
2.3.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 4 έως 8 χρόνια. 

 
2.4.  Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το 
απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα 
όταν προκύπτουν.  
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2.5.  Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος 
προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. 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) 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 των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
2.7. 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. 
 
 
2.8. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 

 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και 
οι υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή καταχωρούνται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
 
2.9.  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.  
 
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο 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.  
 
2.10. 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 τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν 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 θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση. 

 
2.11. Παροχές στους εργαζοµένους 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δουλευµένες. 
 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική 
ασφάλιση) όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση επιβαλλόµενες από το Ν. 
2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο 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 αναλογιστικά 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.  
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2.12. Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, ως αποτέλεσµα γεγονότων του 
παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
 
 
2.13. Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους 
φόρους, 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) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  
 
(γ) Έσοδα από δικαιώµατα. 
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων. 
 
(δ) Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από το όργανο 
που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί. 

 
 

2.14.  Μισθώσεις (Η εταιρεία ως µισθωτής) 
 
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. Στις λειτουργικές µισθώσεις τα µισθώµατα καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα µε την σταθερή 
µέθοδο στη βάση του δουλευµένου. 
 
 
2.15. ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν αυτή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
 
2.16. ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα 
λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική 
για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν µετά την 1η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα.  
 
Η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω:  
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν την  ή µετά την 01/01/2009.  
 
Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης 
παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και  αναδροµικής 
αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης  στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της 
διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 01/01/2009.  
 
Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση στα έξοδα του κόστους 
δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων, για το χρονικό διάστηµα που 
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διαρκεί η κατασκευαστική περίοδος. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρίας δεν θα επηρεασθούν. 
 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση κάποιων ιδιαίτερων χρηµατοοικονοµικών µέσων 
που πληρούν τον ορισµό της υποχρέωσης αλλά αντιπροσωπεύουν υπολειµµατικό δικαίωµα στα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς εντάσσονται στην καθαρή θέση, µε ταυτόχρονη τροποποίηση του 
∆.Λ.Π. 1, ώστε να συµπεριληφθούν στο κείµενό του κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από την 
ανωτέρω τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την  01/01/2009. 
 
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρία. 
 
Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε ηµεροµηνία 
απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009.  
 
Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, 
της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, κατά τις συνενώσεις 
επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως η εταιρεία δεν προτίθεται να 
προβεί σε ενωρίτερη εφαρµογή του προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως προβεί, πριν την 
ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος του.  
 
∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους  που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009.  
 
Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει το πρότυπο, είναι, η 
βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα επιµέτρησης των στοιχείων τους  σε διαφορετική βάση, τα 
οποία  γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν 
οι πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση  στην παρουσίαση των  
οικονοµικών καταστάσεων.  
 
∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π.2—Συναλλαγές Οµίλου και Ιδίων Μετοχών», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01/03/2007. 
 
Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για  τον λογιστικό χειρισµό, παροχής δικαιωµάτων σε συµµετοχικούς τίτλους από µία 
επιχείρηση στους εργαζοµένους της, για τα οποία (δικαιώµατα), η επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους 
συµµετοχικούς τίτλους από τρίτο µέρος προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωµάτων σε 
συµµετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους µετόχους της, τους οποίους (συµµετοχικούς τίτλους) θα 
παράσχουν οι µέτοχοι και παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους που εµπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρίες του οµίλου. Η 
διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους  που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008.  
 
Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, εκ µέρους του παραχωρησιούχου, συµφωνιών παραχώρησης, 
από τον δηµόσιο προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008.  
 
Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που µια οντότητα παρέχει στους 
πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών 
στοιχείων της από αυτούς και  η οποία  (ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα 
εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε την λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή 
στην εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π.19--Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις 
χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά 
την 01/01/2008.  
 
Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή µειώσεων σε µελλοντικές εισφορές, πως µία ελάχιστη 
απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µία ελάχιστη 
απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει υποχρέωση, σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία 
αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία.  
 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Οι πωλήσεις της εταιρείας και, κατ' επέκταση, οι απαιτήσεις είναι σε ευρώ. Το κόστος των πρώτων υλών και οι λειτουργικές 
δαπάνες της Εταιρείας, εκφράζονται επίσης, σε ευρώ. Τα δάνεια που συνάπτονται από την Εταιρεία απεικονίζονται επίσης σε 
ευρώ. Κατά συνέπεια, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, στον οποίο η εταιρεία είναι εκτεθειµένη, δεν θεωρείται σηµαντικός. 
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Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία  έχει µια καθορισµένη πολιτική, η οποία ακολουθείται µε συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους συντονίζεται 
και αξιολογείται σε τακτά διαστήµατα, εξασφαλίζοντας ότι η πίστωση που δίνεται σε κάθε πελάτη δεν υπερβαίνει τα 
εξουσιοδοτηµένα πιστωτικά όρια αυτού. 
Η µέγιστη έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο, για όλους τους πελάτες που δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους, είναι το ποσό που αναφέρεται κάτω από τις απαιτήσεις πελατών, µειωµένο κατά τα προαναφερθέντα 
ποσά εγγυήσεων. 
 
 
 
Κίνδυνος επιτοκίου  
Οι περισσότερες τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που επηρεάζονται 
από τις διακυµάνσεις αγοράς επιτοκίου. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 

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. 

5.1  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
 

 ∆ικαιώµατα Λογισµικό Σύνολο 

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2006    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 401.561 25.761 427.322 

Προσθήκες 309.378 226 309.604 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 710.939 25.987 736.926 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 185.071 24.273 209.344 

Αποσβέσεις 41.462 3.877 45.339 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 226.534 28.150 254.683 

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 484.405 (2.163) 482.243 

 
      Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 710.939 25.987 736.926 

Μεταφορές (147.200) 147.200  

Προσθήκες  8.000 8.000 

Επιχορηγήσεις (58.880)   (58.880) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 504.859 181.187 686.046 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 226.534 28.150 254.683 

Μεταφορές (31.269) 31.269  

Αποσβέσεις 78.954 19.657 98.611 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 274.219 79.075 353.294 

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 230.640 102.111 332.752 
 
 
Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν αποκτηθεί από τρίτους. 
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5.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα  
Έπιπλα 
και 

εξαρτήµατα 

Πάγια υπό 
κατασκευή 

Σύνολο 

Περίοδος έως 31 
∆εκεµβρίου 2006        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2006 194.817  735.758  5.183.951  1.465.330  327.238  119.217  8.026.312  

Προσθήκες          -            -     333.772  472.905  15.423  (119.217)  702.882  

Απόσχιση κλάδου          -            -     (47.700)  (961.334)              -                 -     (1.009.034)  

Πωλήσεις          -            -     0  (668.134)              -                 -     (668.134)  

Ανακατανοµές          -            -     0  164.993  (162)              -     164.832  
Υπόλοιπο 31 
∆εκεµβρίου 2006 194.817  735.758  5.470.022 473.761  342.500              -     7.216.858  
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2006   151.394  908.301  283.804  186.864              -     1.530.364  

Αποσβέσεις χρήσης          -     30.601  374.397  129.108  61.723              -     595.828  

Απόσχιση κλάδου          -            -     (6.504)  (258.449)              -                 -     (264.953)  

Πωλήσεις          -            -                 -     (32.519)              -                 -     (32.519)  

Ανακατανοµές          -            -     49  165.435  48              -     165.532  

Επιχορηγήσεις           -     (9.837)  (23.351)  (2.721)              -                 -     (35.909)  
Υπόλοιπο 31 
∆εκεµβρίου 2006 0  172.157  1.252.891  284.658  248.635              -     1.958.342  

Αναπόσβεστη αξία στις 
31 ∆εκεµβρίου 2006 194.817  563.601  4.217.131  189.103  93.864              -     5.258.516  

        
Περίοδος έως 31 
∆εκεµβρίου 2007        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2007 194.817  735.758  5.470.022  473.761  342.500              -     7.216.858  

Προσθήκες          -            -     192.643  41.700  128.935              -     363.278  
Υπόλοιπο 31 
∆εκεµβρίου 2007 194.817  735.758  5.662.666  515.461  471.434              -     7.580.137  
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2007          -     172.157  1.252.891  284.658  248.635              -     1.958.342  

Αποσβέσεις χρήσης          -     30.544  378.243  62.407  64.205              -     535.398  

Επιχορηγήσεις          -     (9.837)  (13.796)                 -                 -                 -     (23.633)  
Υπόλοιπο 31 
∆εκεµβρίου 2007          -     192.864  1.617.338  347.065  312.840              -     2.470.107  

Αναπόσβεστη αξία στις 
31 ∆εκεµβρίου 2007 194.817  542.894  4.045.327  168.396  158.594              -     5.110.029  
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Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία  (Μηχανολογικός εξοπλισµός) που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την 31-12-2007  (31-12-2006)  : 
 
 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 31/12/2007 31/12/2006 

Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 801.480  801.480  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (170.315)  (130.241)  

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31-12-2007 631.165  671.239  
 
 
Επί των ακινήτων υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 2.514.086,60. 
 
 
5.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 
 

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις είναι: 
     
Επωνυµία Χώρα 

εγκατάστασης 
Ποσοστό 
συµµετοχής 

2007 2006 

A Z ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ LTD ΚΥΠΡΟΣ 95% 324.900 324.900 
HELESI TRANS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 100% 429.321 429.321 
   754.221 754.221 
Συµµετοχές σε κοινοπραξίες     
ΚΟΙΝ.ΤΕΧ-ΤΕΒ ΑΕ-ΗΛΕΚΤ-URBAS-
ΠΕΡΙΒΑΛ.   3.333 3.333 
ΚΟΙΝ.ΕΛΛΗΝ.ΤΕΧΝ.ΤΕΒ-ΗΛΕΚΤ-
ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΒ   6.464 6.464 
ΚΟΙΝΟΠΡ.ΡΕΘΥΜΝΟ-ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ   2.500 2.500 
ΚΟΙΝΟΠΡ.ΥΠΗΡ.∆ΙΑΧ.ΑΠΟΡ.ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ   2.938 2.938 
Κ/Ξ  ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΗ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ  
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ     
Κ/Ξ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-
Α.Ζ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ   1 0 
Σύνολο   769.457 769.457 
Μεταφορά σε «Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα για 
πώληση»   754.221  
Υπόλοιπο   15.236 769.457 
     

 
 
1. Η εταιρεία  (χρήση 2006) συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της HELESI A.E. καταβάλλοντας € 

1.467.316,80. Στη συνέχεια, η εταιρεία πώλησε  την συµµετοχή στην HELESI A.E. έναντι € 5.731.825. Η απαίτηση 
περιλαµβάνεται στο κονδύλι του Ισολογισµού «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Από την πώληση προέκυψε κέρδος € 
376.322,05 (€ 5.731.825 – 5.355.502,95) και περιλαµβάνονται στα κέρδη /ζηµίες περιόδου από διακοπείσες 
εκµεταλλεύσεις 

2. Η εταιρεία αγόρασε το υπόλοιπο 50% της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.» έναντι € 30.000. Η εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.» µετονοµάσθηκε σε «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έγινε απόσχιση του κλάδου «Υπηρεσίες καθαριότητος και 
διαχείρισης απορριµµάτων» την 30/06/2006. Όπως προκύπτουν από τον Ισολογισµό µετασχηµατισµού τα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις είναι: 
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Περιουσιακά στοιχεία  
Ενσώµατα πάγια 744.080 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.086.212 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (7.145) 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία (8.067) 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (367.820) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.447.260 

 
Τα αποτελέσµατα του κλάδου «Υπηρεσίες Καθαριότητος και διαχείρισης απορριµµάτων» το α΄ εξάµηνο του 2006 ήταν: 
 

Πωλήσεις 1.351.771 
Παροχές σε εργαζοµένους (595.247) 
Αποσβέσεις (67.128) 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης (239.288) 
Φόρος εισοδήµατος (133.258) 
Καθαρά κέρδη περιόδου 316.850 

 
Το αποτέλεσµα «€316.850,37» περιλαµβάνεται στα κέρδη περιόδου από διακοπείσες εκµεταλλεύσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Οι ταµειακές ροές του «Κλάδου υπηρεσιών καθαριότητος και διαχείρισης απορριµµάτων» στην περίοδο του α΄ εξαµήνου της 
χρήσης 2007 είναι: 
 
 

Καθαρές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.681.000 
Καθαρές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (5.500) 
Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (∆ιεταιρικές 
συναλλαγές µε την Περιβαλλοντική ΑΕ) (1.626.000) 

 
Η εταιρεία πώλησε την συµµετοχή  της στην HELESI A.E. στην Περιβαλλοντική Υπηρεσίες Περιβάλλοντος έναντι € 3.500.000 
και προέκυψε κέρδος € 1.962.486,37 (3.500.000 – 1.537.513,63) το οποίο περιλαµβάνεται στα κέρδη /(ζηµίες) περιόδου από 
διακοπείσες εκµεταλλεύσεις  
Στο κονδύλι Κέρδη (ζηµίες) από διακοπείσες εκµεταλλεύσεις περιλαµβάνεται φόρος εισοδήµατος € 133.257,9 
 
Οι µέτοχοι της Πωλήτριας κατά την Γενική Συνέλευση της 17-12-2007 αποφάσισαν την πώληση και µεταβίβαση των µετοχών 
της A Z ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ LTD και των µετοχών της HELESI TRANS LTD ΚΥΠΡΟΣ.  Από την πώληση αυτή θα προκύψει  
αποτέλεσµα  που θα  καταχωρηθεί στη χρήση 2008. 
 

 A Z ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ LTD 
HELESI TRANS LTD 

ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Τίµηµα πώλησης 522.000  430.000  952.000  

Κόστος κτήσης (324.900)  (429.321)  (754.221)  

Κέρδη (Ζηµίες)  197.100  679  197.779  
 
  
 
 
5.4 Αποθέµατα 
 

31/12/2007 31/12/2006
Εµπορεύµατα 1.762.580 2.068.568
Έτοιµα προϊόντα 162.223
Παραγωγή σε εξέλιξη 36.311 436.034
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 553.387 1.373.905
Αναλώσιµα 119.938 145.961
Σύνολο 2.472.216 4.186.691

 
 
Το κόστος των αποθεµάτων που έχει βαρύνει τα αποτελέσµατα ανέρχεται  σε € 15.124.329 για την χρήση 2007  και  
€15.953.860 για τη χρήση 2006  
 
 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
 

 19

5.5. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

31/12/2007 31/12/2006

Εµπορικές απαιτήσεις 10.051.798 15.403.751
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (363.482) (113.482)
Σύνολο απαιτήσεων πελατών 9.688.316 15.290.269
Προκαταβολές 316.983 363.167
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 524.777 632.526
Απαιτήσεις Από "ΗELESI ΑΕ" από συναλλαγές λόγω απόσχισης του 
"Κλάδου Οχηµάτων και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος" 4.525.150

∆εσµευµένες καταθέσεις 5.795.550
Λοιπές απαιτήσεις ( 1 ) 741.409 6.631.452
Σύνολο 21.592.184 22.917.415

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (πελάτες και λοιπές απαιτήσεις) 337.697 598.596
Κυκλοφορούν ενεργητικό 21.254.488 22.318.819

21.592.185 22.917.415

 
 
 
1. Περιλαµβάνεται ποσό € 5.731.825 από την πώληση  της  θυγατρικής HELESI A.E. (χρήση 2006) 
 
          Ανάλυση  του λογαριασµού των προβλέψεων  . 
 

Υπόλοιπο προβλέψεων  31.12.2005 183.482 
Μείωση προβλέψεων στη χρήση 2006 (70.000) 

Υπόλοιπο 31.12.2006 113.482 
Προβλέψεις  χρήσης 2007 250.000 

Υπόλοιπο 31.12.2007 363.482 
  
 
Οι Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  σχηµατίζονται για τις απαιτήσεις  που καθυστερούν πέραν του έτους και δεν  
υπάρχει πιθανότητα είσπραξής τους. Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται στις λογιστικές αξίες των 
απαιτήσεων, όπως αυτές εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων ταυτίζονται περίπου 
µε τις λογιστικές τους αξίες.   
         
5.6 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

31/12/2007 31/12/2006
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 7.630 4.773
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 573.844 203.397
Σύνολο 581.474 208.171

 
 
 
5.7 Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2007, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν σε € 3.999 χιλιάδες, διαιρούµενο σε 
6.665.440 αποπληρωµένες, κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,60 η κάθε µία. 
 

 
Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2006 6.665.440 3.999.264 58.964 4.058.228 

31 ∆εκεµβρίου 2007 6.665.440 3.999.264 58.964 4.058.228 
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∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ µέρους των 
επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα 
οποία και εκλαµβάνει στο σύνολό τους.  
 
Με βάση τα στοιχεία των ισολογισµών, η σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια για τις χρήσεις 2007 και 2006, διαµορφώθηκε 
αντίστοιχα σε 0,42 και 1,92  για την εταιρία. 
 
Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια 
κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
 
Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των 
ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η 
διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο. 
 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου το 
διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της 
χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 
 
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η γενική 
συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση 
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 
 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, το οποίο 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του 
λογαριασµού αποτελέσµατα εις νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 
φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους  σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά 
την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση  περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική 
συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το 
µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό 
λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν 
στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική 
Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 
 
H εταιρία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια 
κεφάλαια. 
 
 
5.8 Αποθεµατικά 

 Τακτικό 
αποθεµατικό 

Ειδικά 
αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2006 318.525 529.083  5.782.986  6.630.594 

31 ∆εκεµβρίου 2007 348.247 529.083 6.535.699   7.413.030 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία "τακτικού αποθεµατικού"  όπως προαναφέρθηκε 
σχηµατίζεται, µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών – είναι υποχρεωτική 
µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά 
τη διάλυση της εταιρείας, µπορεί όµως, να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 
Τα ειδικά αποθεµατικά έχουν δηµιουργηθεί λόγω ληφθεισών επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων. Υπό τους όρους και τις 
διατάξεις που ορίστηκαν για την έγκριση των εν λόγω επιχορηγήσεων, η εταιρεία δεσµεύτηκε να µεταφέρει σε αποθεµατικό 
κέρδη εις νέον τα οποία δεν δύνανται να διανεµηθούν για µια περίοδο 10 ετών. 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά δηµιουργήθηκαν, στην περίοδο 2001 εως 2007, βάσει των διατάξεων της φορολογικής 
νοµοθεσίας, οι οποίες επιτρέπουν την επ’ αόριστο αναβολή φορολογίας κερδών, ως µορφή επενδυτικού κινήτρου, µε την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κέρδη θα επανεπενδυθούν στην εταιρεία. Ο σχετικός φόρος θα καταβληθεί αν τα πάγια 
πωληθούν εντός 5ετίας από την απόκτησή τους, ή όποτε τα αφορολόγητα αποθεµατικά διανεµηθούν. Η φορολογική 
υποχρέωση που θα προκύψει κατά τη διανοµή αυτών των αποθεµατικών θα αναγνωριστεί όταν ληφθεί απόφαση να 
διανεµηθούν αυτά τα αποθεµατικά, ή µέρος αυτών. 
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5.9 ∆άνεια 
 

31/12/2007 31/12/2006

Οµολογιακά δάνεια 2.554.300 937.500
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 135.880
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 2.554.300 1.073.380

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 2.079.329 11.727.522
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 137.134 170.416
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 377.200 62.500
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.593.663 11.960.438

Σύνολο δανείων 5.147.963 13.033.818  
 
Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ και φέρουν µεταβλητό επιτόκιο. Το µέσο αποτελεσµατικό επιτόκιο για την χρήση ανήλθε σε  
6,5 % και σε 6 %  για την χρήση 2006. 
 
Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές. 
 
Οι λήξεις των µακροπροθέσµων δανείων έχουν ως εξής :  
 
Στην επόµενη χρήση 377.200  62.500 
1 έως 2 χρόνια 504.540  250.000 
2 έως 5 χρόνια  2.049.760  687.500 

  2.931.500     1.000.000 
 
Μελλοντικές χρεώσεις τόκων µακροπροθέσµων δανείων είναι οι κάτωθι : 
   
Στην επόµενη χρήση 182.371  61.230 
1 έως 2 χρόνια 147.892  59.359 
2 έως 5 χρόνια                                      271.264  166.404 

      601.527  286.993 
   
Οι τόκοι των βραχυπροθέσµων δανείων που θα πληρωθούν εντός του επόµενου έτους εκτιµώνται σε 70.000 χιλ για το 2008 .  
 
5.10 Αναβαλλόµενη φορολογία 
 

 39.447 
 

39.082  

Υπόλοιπο έναρξης: 231.600  
177.462  

Απόσχιση κλάδου  
 

(7.145)  

Φόρος αποτελεσµάτων  115.550 
 

61.283  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 347.150  
231.600  

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

    ∆ιαφορές 
συντελεστών    
απόσβεσης 

Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις Σύνολο 

01.01.2006 180.293 83.911 264.204 

Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 69.307 27.361 96.668 

Απόσχιση κλάδου (26.481)   (26.481) 

31.12.2006 223.119 111.273 334.391 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
 

 22

    
01.01.2007 223.119  111.273  334.392  
Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 76.053 42.539 118.592 
Απόσχιση κλάδου    
31.12.2007 299.172 153.811 452.984 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

Αλλαγή 
συντελεστών  
απόσβεσης 

επιχορηγήσεων 
∆ιαφορές στα 
αποθέµατα Λοιπά Σύνολο 

01.01.2006 68.192 4.375 14.175 86.742 

Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 28.579 0 6.807 35.386 

Απόσχιση κλάδου     (19.336) (19.336) 

31.12.2006 96.771 4.375 1.646 102.792 
                 

01.01.2007 96.771 4.375 1.646 102.792 

Χρέωση / (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων    3.042 3.042 

Απόσχιση κλάδου         

31.12.2007 96.771 4.375 4.687 105.833 
 
 
 
5.11 Υποχρεώσεις από  συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
 

31/12/2007 31/12/2006

Μέχρι 1 έτος 143.553 189.785
Από 1 έως 5 έτη 0 142.339
Σύνολο 143.553 332.124
Μείον: Mελλοντικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, (6.419) (25.828)
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 137.134 306.296

Οι  υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ 39.447 39.082
Μέχρι 1 έτος 137.134 170.416
Aπό 1 έως 5 έτη 0 135.880
Σύνολο 137.134 306.296

 
 
 
5.12 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τους εργαζόµενους, για τη µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο 
προϋπηρεσίας του καθενός προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 
δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφληµένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση 
µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.  
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31/12/2007 31/12/2006
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 11.448 11.418
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2.265 2.522
Αναλογισττικά κέρδη και ζηµίες 983 1.763

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους 14.696 15.703

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:
39.447 39.082

Yπόλοιπο έναρξης 34.527 43.423
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 14.696 15.703
Απόσχιση κλάδου υπηρεσιών (8.067)
Πληρωθείσες Αποζηµιώσεις (2.530) (16.532)
Υπόλοιπο τέλους 46.694 34.527

31/12/2007 31/12/2006
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,20 4,20
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,70 2,70

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα 
παρακάτω:

 
 
 
5.13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

31/12/2007 31/12/2006
Εµπορικές υποχρεώσεις 3.191.705 8.278.191
∆εδουλευµένα έξοδα 62.770 46.748
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές 74.103 73.503
Φόροι (εκτός φόρου εισοδήµατος) 27.505 458.744
Λοιπές υποχρεώσεις 212.286 73.408
Σύνολο 3.568.369 8.930.593

 
 
Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις  λήγουν κατά µέσω όρο εντός µηνός από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
5.14 Πωλήσεις 
 

31/12/2007 31/12/2006

Πωλήσεις εµπορευµάτων 10.422.612 11.681.299
Πωλήσεις προιόντων 6.925.345 6.079.259
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 786.555 610.539
Πωλήσεις υπηρεσιών 1.122.420 1.538.329
Σύνολο 19.256.932 19.909.426

Πωλήσεις υπηρεσιών διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 11.672.102 7.398.406

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 7.584.830 12.511.020  
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5.15 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 
 

31/12/2007 31/12/2006
Ενοίκια 23.929 26.532
Έσοδα συµµετοχών 751.440 139.592
Λοιπά έσοδα 3.973 16.547
Σύνολο 779.342 182.670

∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες 751.440 -                               

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 27.902 182.670  
 
Το ποσό των εσόδων συµµετοχών € 751.440,30 προήλθε από την πώληση των µετοχών που έλαβε από την εισφορά του 
κλάδου «Εµπορίας Οχηµάτων και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος»  Οι µετοχές πωλήθηκαν έναντι τιµήµατος   € 840.005,45  
(κόστος 88.565,15) 
 
 
 
5.16 Παροχές σε εργαζοµένους 
 

31.12.2007 31.12.2006
Μέσος όρος εργαζοµένων 57 35

31.12.2007 31.12.2006
Μισθοί και ηµεροµίσθια 859.424 1.021.526
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 256.700 319.805
Λοιπές παροχές 13.490 14.470
Πρόβλεψη για παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 14.696 15.703
Σύνολο 1.144.310 1.371.505

∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες 168.455 225.113
Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 975.855 1.146.392  
 
 
5.17 Αποσβέσεις 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Αποσβέσεις κτιρίων 20.707 20.764
Αποσβέσεις µηχανηµάτων 364.447 351.045
Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 62.407 126.387
Αποσβέσεις επίπλων 64.105 61.723
Αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών στοιχείων 98.611 45.339
Σύνολο 610.276 605.258
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5.18 Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 

31/12/2007 31/12/2006

Έξοδα µεταφορών 66.404 399.866
Ηλεκτρική ενέργεια 6.561 52.186
Τηλεπικοινωνίες 60.135 61.388
Ενοίκια 60.839 55.794
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 44.391 72.287
Έξοδα ταξειδίων 93.530 125.876
Επισκευές - συντηρήσεις 119.416 117.583
Ασφάλιστρα 20.163 44.258
∆ιάφοροι φόροι 93.855 128.759
Αµοιβές τρίτων 324.685 262.975
Λοιπά 435.531 202.045
Σύνολο 1.325.510 1.522.878

∆ιάφορα έξοδα  από διακοπτόµενες δραστηριότητες 466.884 295.866
Σύνολο από διακοπτόµενες δραστηριότητες 858.625 1.227.012  
 
5.19 Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 
 

31/12/2007 31/12/2006

- Τόκοι τραπεζικών δανείων 782.854 990.872
- Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 18.814 22.546
- Λοιπά 171.520 36.976

973.188 1.050.394
Πιστωτικοί τόκοι (109.502) (266)
Σύνολο 863.686 1.050.660

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από διακοπτόµενες 
δραστηριότητες 641.966 406.912
Σύνολο από διακοπτόµενες δραστηριότητες 221.721 643.215  
 
5.20 Φόρος Εισοδήµατος 

 31/12/2007 31/12/2006 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 10.159 192.980 
Πρόσθετος φόρος φορολογικού ελέγχου 661.010  

Αναβαλλόµενος φόρος (5.10) 115.550 61.283 

Σύνολο 786.719 254.263 

 

Ο φόρος επί των κερδών της εταιρείας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε 
µε βάση τον φορολογικό συντελεστή της εταιρείας, ως εξής: 

 31/12/2007 31/12/2006 

Ζηµίες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (609.191) (67.769) 

Κέρδη από διακοπτόµενες δραστηριότητες 11.581.893 2.780.066 

Κέρδη προ φόρων 10.942.702 2.712.297 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή 

0,25 0,29 
2.735.675 786.566 

Πρόσθετος φόρος φορολογικού ελέγχου 661.010  
Φόρος εισοδήµατος εσόδων που δεν υπόκεινται σε φόρο (2.677.436) (532.303) 

Φόρος εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 

- 

0 67.469 

Φόρος εισοδήµατος 786.719 254.263 
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Οι  χρήσεις 2005 και 2006 ελέγχθηκαν από τις φορολογικές αρχές και προέκυψε πρόσθετος φόρος € 
661.010 .  Η τρέχουσα χρήση 2007 δεν έχει ελεγχθεί όπως είναι φυσικό από τις φορολογικές αρχές  Οι 
οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν υποχρέωση για πρόσθετο φόρο. 

  Ο φόρος από τις διακοπείσες δραστηριότητες ανέρχεται σε 210.853,71 ευρώ 
 
 
5.21 Κέρδη ανά µετοχή 
 

31/12/2007 31/12/2006

(Zηµίες) / κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (1.185.056) (221.760)

Σταθµισµένος αριθµός  µετοχών σε κυκλοφορία 6.665.440 6.665.440

Βασικά (0,17) (0,03)

 
 
 Για τη χρήση 2007  η εταιρεία δεν προτίθεται να µοιράσει µέρισµα  όπως έκανε και για την χρήση 2006.  
 
 
5.22 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
 

2007 

Πωλήσεις σε Αγορές από Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις 
σε 

Θυγατρικές 
A.Z. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ 324.128  374.554 1.998 
HELESI TRANS   29.083  
     
Συνδεδεµένες / Κοινοπραξίες 
HELESI A.E.B.E 2.304.231 10.429.382 4.532.476 2.331.706 
HELESI UK 431.133 13.449 452.358  
Κ/Ξ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – 
URBASER S.A   24.903  
     
2006     
Θυγατρικές 
A.Z. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ 291.069 53.231 207.815 53.231 
HELESI TRANS  57.320 4.295 29.738 
     
Συνδεδεµένες / Κοινοπραξίες 
HELESI A.E.B.E 3.718.516 7.395.250 1.868.569 2.876.607 
HELESI UK 1.326.507 0 924.675 0 
Κ/Ξ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – 
URBASER S.A 577.500   0 
Π.Υ.Π. ΑΤΕΒΕ 308.661  367.307 772.555 

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις χρήσεις 2006-2007 δεν έλαβαν καµία αµοιβή. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς 
απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 
 
 
5.23 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά την  31-12-2007. Οµοίως δεν 
υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
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5.24 Ανάλυση ευαισθησίας 
  
Η αύξηση/ µείωση των επιτοκίων  κατά 50 µονάδες βάσης κατά την 31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα,  που κατά την 
άποψη της διοίκησης κρίνεται  ως εύλογη για τις ανωτέρω ηµεροµηνίες,  θα είχε ως συνέπεια τη  µείωση /αύξηση των 
αποτελεσµάτων  κατά 19.300 και 46.000 για τις χρήσεις 2007 και 2006 αντίστοιχα. 
 
5.25 Ανάλυση αποτελέσµατος από διακοπείσες εκµεταλλεύσεις. 
 
Για το 2007 το ποσό των 11.341.000 που αναφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων  αναλύεται ως εξής: 

1.     9.957.038,63 € αφορά υπεραξία από την απόσχιση του κλάδου «εµπορίας οχηµάτων και έργων περιβάλλοντος»  και 
την εισφορά του στη HELESI A.E  η οποία και απορρόφησε τον κλάδο  σύµφωνα µε τον Ν. 2166/93 
2. 751.441 € αφορά κέρδος από πώληση  µετοχών  της Helesi στην Helesi Plc 
3. 632.561 € είναι το κέρδος του αποσχισθέντος κλάδου «εµπορίας οχηµάτων και έργων περιβάλλοντος» για το 

διάστηµα 1/1 έως 31/8/2007.  
Για το 2006 το ποσό των 2.614.306 €  αναλύεται ως ακολούθως: 

1. 2.398.815,45 €  αφορά το κέρδος από την πώληση µετοχών της Helesi 
2. 215.491 €  είναι  το κέρδος του κλάδου του 2006  

 
 

 
 

Αίγιο, 30 Απριλίου 2008 
 
 

Ο Πρόεδρος &  
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
 
 

Η Αντιπρόεδρος Ο ∆ιευθυντής  
Λογιστηρίου 

       Η Προϊσταµένη  
       Λογιστηρίου 

Ανδριανόπουλος Α. Αθανάσιος Θανασούλια Γ. Χριστίνα Θεοδωρακόπουλος Γ. Φώτιος          Αναστασία Απ. Παπάρα 
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