Ετήσιες Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
της χρήσης 2008
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της TECMEC ΑΕΒΕ την 30 Απριλίου του 2009 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 Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 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 2008.
Ίδρυση και Νοµική Υπόσταση
Η TECMEC ΑΕΒΕ Μηχανολογικού εξοπλισµού ιδρύθηκε την 5 Ιουνίου 2007. Την 28η Νοεµβρίου 2008
εγκρίθηκε µε απόφαση της Νοµαρχίας Αχαΐας η απορρόφηση της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2008. Η εταιρεία έχει έδρα
στην διεύθυνση Αγ. Ιωάννου 19 Αίγιο.
Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν
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.
Οι δύο εταιρείες ήταν υπό κοινό έλεγχο και συνεπώς η εξαγορά της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ από την
TECMEC έγινε µε την µέθοδο συνένωσης δικαιωµάτων δηλαδή αναδροµικά.

Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της TECMEC ΑΕΒΕ κατά την ίδρυση της ανήλθε σε € 60.000 διαιρούµενο σε 2.000
ονοµαστικές µετοχές. Με την απορρόφηση της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά € 1.911.960,00 και ανέρχεται σε € 1.971.960,00 διαιρούµενο σε 65.732,00 ονοµαστικές µετοχές. Το
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.971.911.
Το µετοχικό κεφάλαιο της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ ήταν € 3.999.264 διαιρούµενο σε 6.665.440
αποπληρωµένες, κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,60 η κάθε µία.
Το κεφάλαιο υπέρ το άρτιο προέρχεται από την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και ανέρχεται σε € 58.964.

Κύρια ∆ραστηριότητα
Η TECMEC AEBE, 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
• 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
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Οικονοµικά Αποτελέσµατα
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για τη χρήση παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
i) κύκλος εργασιών
Γ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρά κέρδη χρήσης µετά από φόρους / ίδια
κεφάλαια
∆. ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
i) ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια
ii) τραπεζικές υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια
Ε. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
i)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο
ενεργητικού (ρευστότητα)
ii)βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις / σύνολο
υποχρεώσεων (κάλυψη βραχ.υποχρ.)
iii)ενσώµατα πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία /
ίδια κεφάλαια (βαθµός παγιοποίησης)
iv)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρ.
Υποχρεώσεις (άµεση ρευστότητα)

2008
(000’s €)
8.968
2008

2007
(000’s €)
7.585
2007

0,03%
2008
0,54

64,08%
2007
0,98

0,40
2008

0,72
2007

0,63

0,79

0,61

0,81

0,33

0,35

2,97

1,97

2008 VS 2007 %
18,23%

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.
- Εξειδικευµένη τεχνογνωσία στην κατασκευή & συντήρηση ειδικών µηχανηµάτων
- Υγιή οικονοµική διάρθρωση
Για την Χρήση 2008, 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 Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Φώτιος Θεοδωρακόπουλος
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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 TECMEC AEBE 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 TECMEC AEBE 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 TECMEC ΑΕΒΕ 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 TECMEC ΑΕΒΕ 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 TECMEC 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 TECMEC ΑΕΒΕ, 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
Αναφοράς.
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.
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..
Η έδρα της επιχείρησης είναι στο Αίγιο, Η επιχείρηση έχει 4 υποκαταστήµατα:
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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
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Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ

Πατησίων 81 & Χέϋδεν
Αθήνα, 104 34
Τηλέφωνα: [+30] 210 8894300
Τηλέτυπο: [+30] 210 8217483
Web Site: www.bdo.com.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της
«TECMEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» µε διακριτικό τίτλο «TECMEC A.E.B.E.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της TECMEC Α.Ε.B.E. (η Εταιρεία), που αποτελούνται
από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

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

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

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη
την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση
και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στο
γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των χρήσεων 2007 και 2008 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 θεµάτων.
Επαληθεύσαµε την συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 13611
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1

Ισολογισµός

Ποσά σε Ευρώ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Επενδύσεις σε Συγγενείς / Κοινοπραξίες
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις µακροπρόθεσµο µέρος
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σηµείωση

31/12/2008

31/12/2007

9
10
11
13

349.589
4.842.576
585.927
3.070.467
8.848.559

332.752
5.110.029
15.236
337.697
5.795.714

12
13

1.713.384
13.398.513

2.472.216
21.254.488

14

6.016
157.386
15.275.299

4.779
599.969
24.331.452

24.123.858

754.221
30.881.387

15
15
16

1.971.911
58.964
7.413.447
6.244.499
15.688.821

1.638.639
58.964
7.413.029
6.522.932
15.633.564

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα για
πώληση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την
έξοδο από την υπηρεσία

17
18

3.049.690
188.056

2.554.300
301.267

20

47.909
3.285.655

46.694
2.902.261

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια

21
17

1.986.936
3.162.446
5.149.382
8.435.037
24.123.858

3.568.368
8.777.194
12.345.562
15.247.823
30.881.387

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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2

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Μεταβολές στα αποθέµατα ετοίµων και στην παραγωγή
σε εξέλιξη
Πρώτες ύλες και αναλώσιµα που χρησιµοποιήθηκαν
Παροχές σε εργαζοµένους
Αποσβέσεις
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό
Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) περιόδου
∆ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου από διακοπείσες
εκµεταλλεύσεις

Σηµείωση

31/12/2008

31/12/2007

22
23

8.967.757
480.904

7.584.830
27.902

240.496
(6.264.850)
(1.436.640)
(635.680)
(802.705)
549.282
(604.453)
(55.171)
110.428
55.257

(867.934)
(4.687.512)
(975.855)
(610.276)
(858.625)
(387.470)
(405.252)
(792.722)
(529.982)
(1.322.704)

0

11.341.040

55.257

10.018.336

0,84

(20,12)

24
25
26
27
28

32

Καθαρά κέρδη περιόδου

(Ζηµίες)/Κέρδη κατά µετοχή

29
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3

Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007
Συγχώνευση εταιριών
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/07
Λοιπά αποθεµατικά
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου
2007
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/08
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου
2008

Μετοχικό
Κεφάλαιο
3.999.264
(2.360.625)
1.638.639

Υπέρ το
Λοιπά
άρτιο
Αποθεµατικά
58.964
6.630.595
58.964

Κέρδη εις
νέον
904.548
(3.617.518)
(2.712.970)
10.018.336
(782.435)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
11.593.371
(5.978.143)
5.615.228
10.018.336
0

418

6.522.932
6.522.932
55.257
(333.690)

15.633.564
15.633.564
55.257
0

7.413.447

6.244.499

15.688.821

6.630.595
782.435

1.638.639
1.638.639

58.964
58.964

333.272
1.971.911

58.964
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Κατάσταση ταµιακών ροών

Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη Περιόδου
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων και ασωµάτων παγίων στοιχείων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος –έσοδο
Αποτέλεσµα επενδυτικών δραστηριοτήτων

Σηµείωση

25
27

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
λόγω συνταξιοδότησης

31/12/2008
(55.171)

31/12/2007
10.759.172

635.680
586.643
604.453
1.047.217
(281.812) (10.708.479)
903.150
1.684.553
758.831
276.030
(1.581.431)

(561.648)
(2.873.396)
(2.300.337)

Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος

1.215
357.794
(882.037)
0

12.166
(4.038.662)
(973.188)
(414.000)

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(524.242)

(5.425.851)

(258.908)
(572.814)
(130.400)
5.795.550

(363.278)
(7.000)
(8.000)

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορά συγγενούς
Αγορές Άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Μείωση δεσµευµένων καταθέσεων
Είσπραξη επιδοτήσεων
Πωλήσεις ενσωµάτων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
∆άνεια αναληφθέντα-πληρωθέντα
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της
περιόδου

12

10
11
9

14

90.005
277.584
5.201.017

58.880
0
109.502
(209.896)

(4.982.224)
(137.134)

6.178.213
(169.162)

(5.119.357)

6.009.050

(442.583)
599.969

373.303
226.665

157.386

599.969
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Σηµειώσεις επί των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων
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Γενικές πληροφορίες

Η TECMEC ΑΕΒΕ Μηχανολογικού εξοπλισµού ιδρύθηκε την 5 Ιουνίου 2007. Την 28η Νοεµβρίου 2008
εγκρίθηκε µε απόφαση της Νοµαρχίας Αχαΐας η απορρόφηση της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ηµεροµηνία την 30η Ιουνίου 2008. Η εταιρεία έχει
έδρα στην διεύθυνση Αγ. Ιωάννου 19 Αίγιο.
Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν
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 είχε 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
Η TECMEC ΑΕΒΕ Μηχανολογικού εξοπλισµού αµέσως µετά την ίδρυση της εξαγόρασε µε τραπεζιτικό
δανεισµό ποσοστό 55,7% και στη συνέχεια το 0,17% των µετοχών της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι € 6.038.143,08.
Η TECMEC ΑΕΒΕ Μηχανολογικού εξοπλισµού, πλην των ανωτέρω αγορών µετοχών, είχε πολύ µικρή
δραστηριότητα η οποία ασκείτο σε συνεργασία και µε τη βοήθεια της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Οι δύο εταιρείες ήταν υπό κοινό έλεγχο και συνεπώς η εξαγορά της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ από την
TECMEC έγινε µε την µέθοδο συνένωση δικαιωµάτων δηλαδή αναδροµικά.
Τα οικονοµικά στοιχεία που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις δε λαµβάνουν υπόψη ότι για σηµαντικό
χρονικό διάστηµα οι εν λόγω εταιρίες είχαν ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα.. Όµως για σκοπούς πληρότητας, στις
σηµειώσεις επι των οικονοµικών καταστάσεων, παρατίθενται (συνοπτικά) και η αυτοτελής κατάσταση αποτελεσµάτων - και ο
Ισολογισµός της TECMEC ΑΕΒΕ, που θα προέκυπταν, αν δεν είχε επιτελεστεί η απορρόφηση όπως επίσης και και η
αναµόρφωσή τους για την ενσωµάτωσή τους στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις Η αγορά των µετοχών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ από την TECMEC AEBE αντιµετωπίστηκε σαν συναλλαγή µεταξύ των µετόχων.

TECMEC AEBE
Ισολογισµός
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές

30/06/2008

6.038.143
6.038.143

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

430.209
14.324
444.533

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

6.482.676

Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
∆άνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

56.638
11.713
68.351
6.340.844
73.481
6.414.325

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

6.482.676
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Από 5/6/2007 έως
30/6/2008

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη περιόδου

360.000
1.512
(9.534)
351.978
(340.844)
11.134
0
11.134

Αναµορφωµένες οικονοµικές καταστάσεις TECMEC AEBE
Ισολογισµός
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

01/01/2007

31/12/2007

6.038.144
6.038.144

6.038.143
45.883
6.084.026

18.494
6.056.638

18.494
6.102.520

(56.638)

Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
∆άνεια
Σύνολο υποχρεώσεων

(56.638)
(6.000.000)
(6.000.000)

(56.638)
137.649
81.011
(6.183.531)
(6.183.531)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

(6.056.638)

(6.102.520)

0
0
0
0

0
0
0
0
183.531
183.531
(45.883)
137.649

31/12/2008

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό
Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) περιόδου

0
0

(360.000)
(1.512)
9.534
(351.978)
157.313
(194.666)
48.667
(145.999)

Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 30η
Απριλίου 2009.
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6 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
6.1 Λογιστικό πλαίσιο.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Aναφοράς
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση το ιστορικό κόστος. Το λειτουργικό νόµισµα του οµίλου
είναι το ευρώ.
6.2 Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές
6.2.1 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται:
αποσβένονται σε µία περίοδο 4-8 ετών µε την ευθεία µέθοδο. Μεταγενέστερες της απόκτησης δαπάνες δεν
αναγνωρίζονται σε αύξηση της αξίας των αυλων στοιχείων. Υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται.
6.2.2 Ενσώµατα πάγια
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις
και τυχόν αποµείωσή τους. Η απόσβεση τους αρχίζει όταν τα στοιχεία αυτά είναι έτοιµα για την προτιθέµενη
χρήση τους και διενεργείται µε την ευθεία µέθοδο. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της
λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων, εάν είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή του. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασµό
αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης
ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής κατά κατηγορία των στοιχείων των ενσωµάτων παγίων σε έτη, έχει ως εξής :
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Εξοπλισµός γραφείων και λοιπός εξοπλισµός

40
20 – 30
8 – 20
4-8
4

Οι υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη
αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση
ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα.

Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, η εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης των ενσωµάτων παγίων
και σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοιες ενδείξεις, γίνεται έλεγχος αποµείωσης της αξίας τους. Η αποµείωση
προκύπτει από την σύγκριση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών
ροών στις οποίες ανήκουν, µε την ανακτήσιµη αξία τους. Η ανακτήσιµή αξία είναι η µεγαλύτερη, µεταξύ της
εύλογης αξίας µείον το εκτιµώµενο κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως. Αν η ανακτήσιµη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, είναι µικρότερη από την λογιστική
του/της αξία, η διαφορά αναγνωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις εµφανίζονται αφαιρετικώς των παγίων.

6.2.3 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή διάθεσης, µειωµένη κατά το
απαιτούµενο κόστος της διάθεσης. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου
σταθµικού κόστους και περιλαµβάνει το κόστος απόκτησης, το κόστος µετατροπής και τα λοιπά κόστη που είναι
απαραίτητα για να τα φέρουν στην εκάστοτε απαιτούµενη τοποθεσία και κατάσταση.
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6.2.4 Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους που συνήθως είναι η τιµολογιακή τους αξία και
µειώνονται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς µε την ζηµία που προκύπτει από τις εκτιµώµενες επισφάλειες λόγω µη
εισπραξιµότητας. Η µέση διάρκεια πίστωσης ανέρχεται σε 180 ηµέρες.
6.2.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών
Τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ισοδύναµα αυτών, περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως και βραχύχρονες
έως τρεις µήνες καταθέσεις προθεσµίας.
6.2.6 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές µετοχές, ολοσχερώς καταβληµένες, µε δικαίωµα ψήφου στην
Γενική Συνέλευση και συµµετοχή στα κέρδη. Το µετοχικό κεφάλαιο αναγνωρίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί
στην ονοµαστική αξία των µετοχών κατά την είσπραξή τους. Ποσά που εισπράττονται πέραν της ονοµαστικής
αξίας των µετοχών, µειωµένα κατά τα άµεσα κόστη της έκδοσης, αναγνωρίζονται στο κονδύλι της καθαρής
θέσης µε τον τίτλο, υπέρ το άρτιο.
6.2.7 ∆άνεια Τραπεζών
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στα αντίστοιχα ποσά των σχετικών αναλήψεων, µειωµένα
κατά τα άµεσα κόστη έκδοσής τους. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε την µέθοδο του
αποτελεσµατικού επιτοκίου.
6.2.8 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
6.2.8.1 Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
Οι εισφορές που καταβάλλονται για προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, και αφορούν τις υποχρεωτικές
εισφορές των κρατικών ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού, αναγνωρίζονται στα έξοδα όταν καθίστανται
δουλευµένες.
6.2.8.2 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως
από ανεξάρτητο αναλογιστή, µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit
credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων, µε διάρκεια
συναφή µε τη διάρκεια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον υπάρχοντα πληθυσµό, δηλαδή τη µέση
µελλοντική υπηρεσία των µελών του προσωπικού. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις
προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο
ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα.
6.2.9 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι
θα εισπραχθούν και ότι η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την
καταβολή τους . Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα (πχ. έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού κλπ)
αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναγνωρίσθηκαν τα επιχορηγούµενα έξοδα. Οι επιχορηγήσεις
που αφορούν ενσώµατα πάγια, αναγνωρίζονται ως µείωση των επιχορηγηθέντων ενσωµάτων παγίων.
6.2.10 Έσοδα
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:
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(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.
6.2.11 Κόστος δανεισµού
Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
6.2.12 Μισθώσεις
Τα µισθώµατα που καταβάλλονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα έξοδα µε την ευθεία
µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Τα µισθώµατα που καταβάλλονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων
κατανέµονται σε µείωση της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και σε χρηµατοοικονοµικό κόστος µε ένα
σταθερό επιτόκιο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
6.2.13 Φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος και
τις διαφορές φορολογικού ελέγχου. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις
της φορολογικής νοµοθεσίας. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της
υποχρέωσης του ισολογισµού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήµατος, τρέχων και
αναβαλλόµενος, αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά
συναλλαγές που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση αναγνωρίζεται και αυτός
κατά ανάλογο τρόπο, απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους
συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων και
διακανονισµού των υποχρεώσεων. Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου επιβαρύνουν την κατάσταση των
αποτελεσµάτων όταν οριστικοποιούνται.
6.2.14 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν αυτή εγκρίνεται από
την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

6.3 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες.
6.3.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2008
∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π. 19- Όριο σε Περιουσιακό Στοιχείο Προγράµµατος Καθορισµένης Παροχής,
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και Αλληλεπίδρασή τους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε το ποσό του
πλεονάσµατος που µπορεί να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και εξηγεί πως
το περιουσιακό στοιχείο ενός προγράµµατος µπορεί να επηρεάζεται από ρυθµιστικές ή συµβατικές απαιτήσεις
χρηµατοδότησης. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στη Εταιρεία
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∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Α. 2- Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και Μετοχές του Οµίλου», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.03.2007. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την
λογιστικοποίηση συναλλαγών µε βάση την αξία ιδίων µετοχών ή µετοχών εταιρειών του οµίλου, στις ατοµικές
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των εταιρειών του οµίλου. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή
στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες για την Παραχώρηση του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την
λογιστικοποίηση των συµφωνιών παραχώρησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών από τους ιδιώτες
παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 39
«Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία:
Γνωστοποιήσεις»], µε ισχύ από 01.07.2008. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία οντότητα µπορεί να
επαναταξινοµήσει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το ∆.Λ.Π 39, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν για την αντιµετώπιση της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης
και δεν εφαρµόσθηκαν από τη Εταιρεία.
6.3.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2008
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση επαναδιατύπωσης του
ισολογισµού έναρξης της συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόµησης συγκριτικής πληροφόρησης
και εισάγει την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος η οποία µπορεί να είναι µία ενιαία κατάσταση ή δύο
ξεχωριστές καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι µεταβολές της καθαρής θέσης που δεν
προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες. Επίσης το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008 για
να διευκρινίσει ότι µερικά και όχι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις που ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορική εκµετάλλευση είναι παραδείγµατα
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό θα
εφαρµοσθεί από 01.01.2009 και πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση για την
Εταιρεία.
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Το
πρότυπο αυτό υιοθετεί την προσέγγιση της παρουσίασης των πληροφοριών για τους τοµείς, µε βάση τον τρόπο
που παρουσιάζονται εσωτερικά στον λαµβάνοντα τις αποφάσεις για την κατανοµή των πόρων και τον έλεγχο
της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της επιχείρησης. Το Πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή για την
εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.23 «Κόστος ∆ανεισµού» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01.01.2009. Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που
σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν συγκεκριµένες
προϋποθέσεις. Η επιλογή για άµεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους δανεισµού απαλείφθηκε. Τον Μάιο του
2008 το ∆.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι ο τόκοι υπολογίζονται µε την χρήση της µεθόδου του
αποτελεσµατικού επιτοκίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ∆.Λ.Π.39. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να
έχει ουσιώδη επίπτωση γιατί η Εταιρεία συνήθως δεν αποκτά
στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια της
κεφαλαιοποίησης των τόκων.
Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, που
αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται
στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση,
και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση του
ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από την
εταιρεία από την 01.01.2010 εάν συντρέχει περίπτωση..
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Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με Βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι
συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν
καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον
τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το
εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρεία από την 01.01.2010. Τον Μάιο του 2008 το
∆.Λ.Π 27 τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009, για να
διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και ταξινοµηθεί ως
κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρµόζεται. Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει επι του παρόντος εφαρµογή στην εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την
ή µετά την 01.01.2009. Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.,
στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, να γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους για
επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή για την
Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από 01.01.2009. Οι
τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα ορίζει
ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για
τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι
ακυρώσεις δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον
ίδιο λογιστικό χειρισµό. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή από την Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια,
εξαγοράσιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων που επιβάλλουν στην οντότητα την δέσµευση να παραδώσει σε ένα
τρίτο µέρος, ένα αναλογικό µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση της, όταν
πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή την Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας θυγατρικής
στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Η Εταιρεία, θα εφαρµόσει την
τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο
περιουσιακό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν
κατανέµονται σε υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών
αποµείωσης αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρεία λογιστικοποιείται
σύµφωνα µε το ∆Λ.Π. 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆Λ.Π. 28. Η εταιρεία θα εφαρµόσει τις
εν λόγω τροποποιήσεις από 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος της
πώλησης προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες
γνωστοποιήσεις µε αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της αξίας χρήσεως. Η εταιρεία θα εφαρµόσει
τις τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό
στοιχείο όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη
υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία,
που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής µεθόδου απόσβεσης, επί των
αΰλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
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Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που έχει ως
συνέπεια, η µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να
θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που µεταβάλει τα οφέλη που αποδίδονται σε
παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας
της δέσµευσης καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην
Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέµατα
αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην
περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που
επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του
αποτελεσµατικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την
01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό την
ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο και
µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν καθίστανται προοριζόµενα για
πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταµιακών ροών» βάσει της οποίας οι
ταµιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες», µε ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση στο
γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο
κόστος. Η τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
έχουν εφαρµογή - την Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.20 « Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής Βοήθειας»,
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η
λήψη δανείου από το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.
20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και
προορίζονται για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆.Λ.Π.
40 και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν
επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού µετασχηµατισµού ως
παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και απαιτείται ή
χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας χρησιµοποιείται η προεξόφληση
των µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την µετά
την 01.07.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για την λογιστικοποίηση ανταµοιβών εµπιστοσύνης που
παρέχονται από µία οντότητα σε πελάτες της ως µέρος µιας συναλλαγής πώλησης. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.
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∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή το
∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική
αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί, µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του
λειτουργικού νοµίσµατος της εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος της µητρικής
εταιρείας. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επί του παρόντος εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη
ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η
διανοµή εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία
διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της
υποχρέωσης για διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από
πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή
υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
7

∆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, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε - συναλλαγµατικό- κίνδυνο-, -.
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, ταυτίζεται µε την λογιστική αξία των απαιτήσεων.
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.
8

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.
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9

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
∆ικαιώµατα

Λογισµικό

Σύνολο

710.939
(147.200)

25.987
147.200
8.000
181.187

736.926
8.000
(58.880)
686.046

504.859

181.187
130.400
311.587

686.046
130.400
816.446

Σωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007
Ανακατανοµές
Αποσβέσεις περιόδου
31 ∆εκεµβρίου 2007

(226.534)
31.269
(78.954)
(274.219)

(28.150)
(31.269)
(19.657)
(79.075)

(254.683)
(98.611)
(353.294)

1 Ιανουαρίου 2008
Αποσβέσεις περιόδου
31 ∆εκεµβρίου 2008

(274.219)
(78.955)
(353.173)

(79.075)
(34.608)
(113.683)

(353.294)
(113.563)
(466.857)

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου
2007

230.640

102.111

332.752

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου
2008

151.686

197.903

349.589

Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2007
Μεταφορές
Προσθήκες
Επιχορηγήσεις
31 ∆εκεµβρίου 2007

(58.880)
504.859

1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
31 ∆εκεµβρίου 2008

504.859

Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν αποκτηθεί από τρίτους.
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Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
31 ∆εκεµβρίου 2007
1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις
31 ∆εκεµβρίου 2008
Σωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις περιόδου
Αποµειώσεις
31 ∆εκεµβρίου 2007
1 Ιανουαρίου 2008
Αποσβέσεις περιόδου
Επιχορηγήσεις
Πωλήσεις
Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31
∆εκεµβρίου 2007
Αναπόσβεστη αξία 31
∆εκεµβρίου 2008

Οικόπεδα

Κτίρια

194.817

735.758

194.817

735.758

194.817

735.758
25.722

194.817

-

-

Μηχ/κός Μεταφορικά
µέσα
εξοπλισµός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

5.470.022
192.643
5.662.666

473.761
41.700
515.461

342.500
128.935
471.434

7.216.858
363.278
7.580.137

515.461
52.862
(73.542)
494.781

471.434
140.870

761.480

5.662.666
39.454
(1.700)
5.700.419

7.580.137
258.908
(75.242)
7.763.802

(172.157)
(30.544)
9.837
(192.864)

(1.252.891)
(378.243)
13.796
(1.617.338)

(284.658)
(62.407)

(192.864)
(30.728)
9.837

(1.617.338)
(383.310)
13.796

(347.065)
(73.695)

(347.065)

612.304

(248.635) (1.958.342)
(64.105)
(535.298)
23.633
(312.740) (2.470.007)
(312.740) (2.470.007)
(58.018)
(545.750)
23.633
70.999
100
(370.658) (2.921.126)

5
(213.750)

(1.986.852)

70.999
(105)
(349.866)

194.817

542.894

4.045.327

168.396

158.694

5.110.029

194.817

547.730

3.713.567

144.915

241.646

4.842.576

-

Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία (Μηχανολογικός εξοπλισµός) που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ανέρχονται σε ::

Μηχανολογικός εξοπλισµός
Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31-12-2007

31/12/2008
0
0
0

31/12/2007
801.480
(170.315)
631.165

Επί των ακινήτων υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 900.000 (2008) και 2.514.086 (2007).
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Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Επωνυµία
A Z ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ LTD
HELESI TRANS LTD ΚΥΠΡΟΣ

Χώρα
εγκατάστασης
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ

Ποσοστό
συµµετοχής
95%
100%

Συµµετοχές σε Συγγενείς
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

28%

Συµµετοχές σε κοινοπραξίες
ΚΟΙΝ.ΤΕΧ-ΤΕΒ ΑΕ-ΗΛΕΚΤ-URBASΠΕΡΙΒΑΛ.
ΚΟΙΝ.ΕΛΛΗΝ.ΤΕΧΝ.ΤΕΒ-ΗΛΕΚΤΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΒ
ΚΟΙΝΟΠΡ.ΡΕΘΥΜΝΟ-ΚΑΘΑΡΗ
ΠΟΛΗ
ΚΟΙΝΟΠΡ.ΥΠΗΡ.∆ΙΑΧ.ΑΠΟΡ.ΓΛΥΦΑ
∆ΑΣ
Κ/Ξ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕΑ.Ζ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Σύνολο
Μεταφορά σε «Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα για
πώληση»
Υπόλοιπο

2008

2007

0
0
0

324.900
429.321
754.221

572.814

0

3.333

3.333

6.464

6.464

2.500

2.500

815

2.938

1
585.927

1
769.457

0
585.927

754.221
15.236

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 προέκυψε κέρδος που περιλαµβάνεται στο κονδύλι των αποτελεσµάτων της τρέχουσας
χρήσης.

Τίµηµα πώλησης
Κόστος κτήσης
Κέρδη (Ζηµίες)

A Z ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ LTD

HELESI TRANS LTD

ΣΥΝΟΛΟ

522.000
(324.900)
197.100

430.000
(429.321)
679

952.000
(754.221)
197.779

Αν η εταιρεία είχε υποχρέωση να συντάξει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις το αποτέλεσµα θα της
προαναφερόµενης πώλησης θα ήταν € 317.452,1
Η εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφαλαίου της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΑΕ. Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι µια νεοϊδρυθείσα αεροπορική εταιρεία µε έδρα την Αθήνα. Η δραστηριότητα της εταιρείας
άρχισε τον Ιανουάριο 2009.
Η αξία της συγγενούς µε την µέθοδο τα καθαρής θέσης δεν διαφέρει ουσιαστικά από το κόστος κτήσεως.
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Αποθέµατα
31/12/2008
340.012
276.807
981.782
114.783
1.713.384

Εµπορεύµατα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Αναλώσιµα
Σύνολο

31/12/2007
1.762.580
36.311
553.387
119.938
2.472.216

Το κόστος των αποθεµάτων που έχει βαρύνει τα αποτελέσµατα ανέρχεται σε € 6.264.849 για την χρήση 2008
και €15.124.329 για τη χρήση 2007.

13

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Εµπορικές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο απαιτήσεων πελατών
Προκαταβολές
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Απαιτήσεις Από "ΗELESI ΑΕ" από συναλλαγές λόγω
απόσχισης του "Κλάδου Οχηµάτων και Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος"
∆εσµευµένες καταθέσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (πελάτες και λοιπές απαιτήσεις)
Κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2008
10.272.791
(363.482)
9.909.309
2.742.278
677.374

31/12/2007
10.051.798
(363.482)
9.688.316
316.983
524.777

2.723.144
416.874
16.468.980

4.525.150
5.795.550
741.409
21.592.184

3.070.467
13.398.513
16.468.980

337.697
21.254.488
21.592.185

Η µέση περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από την Εταιρεία ανήλθε πάνω από 6µήνες για την
χρήση 2008 (2007: 60). Πιστωτικά όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες µε βάση τις εγκεκριµένες θέσεις της
διοίκησης, τα οποία και εξετάζονται σε συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδοµένα της
αγοράς.
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο - ταυτίζεται στις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων, όπως αυτές
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου µε την λογιστική αξία τους.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται από τους αρχικούς όρους των
απαιτήσεων. Ενδείξεις µη εισπραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των
χρεωστών, η πτώχευση και η αδυναµία εντοπισµού τους και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων
κατά ένα έτος πέραν του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας
των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων χρηµατοροών που θα εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων
µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού (πρόβλεψης), µε αναγνώριση της µείωσης στα αποτελέσµατα στο
κονδύλι «άλλα έξοδα».

25

TECMEC A.E.B.E
Ανάλυση του λογαριασµού των προβλέψεων .
Υπόλοιπο 31.12.2006
Προβλέψεις χρήσης 2007
Υπόλοιπο 31.12.2007
Προβλέψεις χρήσης 2008
Υπόλοιπο 31.12.2008

113.482
250.000
363.482
0
363.482

Η ηλικία των εµπρόθεσµων απαιτήσεων της εταιρείας έχει ως εξής:

Μέχρι τρεις µήνες
Από τέσσερις έως και έξι µήνες
Μετά τους επτά µήνες
Σύνολο

31.12.2008

31.12.2007

2.387.176
6.352.626
7.729.179
16.468.981

3.787.050
2.809.343
14.995.791
21.592.184

Οι καθυστερηµένες απαιτήσεις που δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση κατά την 31-12-2008 ανέρχονται σε 4εκ.
Για τις απαιτήσεις αυτές δεν έγινε αποµείωση διότι είναι απαιτήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι
βεβαίας εισπράξεως.
Η εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι όλες σχεδόν οι απαιτήσεις της εταιρεία
τιµολογούνται σε ευρώ.
14

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
31/12/2008
7.355
150.031
157.386

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

15

31/12/2007
7.630
592.339
599.969

Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της TECMEC ΑΕΒΕ κατά την ίδρυση της ανήλθε σε € 60.000 διαιρούµενο σε 2.000
ονοµαστικές µετοχές. Με την απορρόφηση της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά € 1.911.960,00 και ανέρχεται σε € 1.971.960,00 διαιρούµενο σε 65.732,00 ονοµαστικές µετοχές. Το
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.971.911.
Το µετοχικό κεφάλαιο της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ ήταν € 3.999.264 διαιρούµενο σε 6.665.440
αποπληρωµένες, κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,60 η κάθε µία.
Το κεφάλαιο υπέρ το άρτιο προέρχεται από την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και ανέρχεται σε € 58.964.

∆ιαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ µέρους
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 2008 και 2007,
διαµορφώθηκε αντίστοιχα σε 0,54 και 0,98.
Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε
σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
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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.
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Αποθεµατικά

Τακτικό
αποθεµατικό
1 Ιανουαρίου 2007
Μεταφορές από τα Κέρδη
εις νέον
31 ∆εκεµβρίου 2007
1 Ιανουαρίου 2008
Μεταφορές από τα Κέρδη
εις νέον
31 ∆εκεµβρίου 2008

Ειδικά
αποθεµατικά

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Σύνολο

529.083

5.782.986

6.630.594

29.722
348.247

529.083

752.713
6.535.699

782.435
7.413.029

348.247

529.083

6.535.699

7.413.029

6.535.699

418
7.413.447

318.525

418
348.665

529.083

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.

27

TECMEC A.E.B.E
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 έως 2008, 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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∆άνεια
31/12/2008

31/12/2007

Οµολογιακά δάνεια
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

3.049.690
3.049.690

2.554.300
2.554.300

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια από TECMEC AEBE
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

0
2.657.906
0
504.540
3.162.446

6.183.531
2.079.329
137.134
377.200
8.777.194

Σύνολο δανείων

6.212.136

11.331.494

Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ και φέρουν µεταβλητό επιτόκιο. Το µέσο αποτελεσµατικό επιτόκιο για την χρήση
ανήλθε σε 6,5 % και σε 6,5 % για την χρήση 2007.
Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές.
Οι λήξεις των µακροπροθέσµων δανείων έχουν ως εξής :
Στην επόµενη χρήση
1 έως 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια

504.540
946.580
2.103.110
3.554.230

377.200
504.540
2.049.760
2.931.500

Οι εκτιµώµενες πληρωµές κεφαλαίων και τόκων για τα προαναφερθέντα δάνεια:
Στην επόµενη χρήση
1 έως 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια

703.150
1.019.440
2.529.530
4.252.120

559.571
652.432
2.321.024
3.533.027

Οι τόκοι των βραχυπροθέσµων δανείων που θα πληρωθούν εντός του επόµενου έτους εκτιµώνται σε € 167.000
για το 2009 .
Η αύξηση/ µείωση των επιτοκίων κατά 50 µονάδες βάσης κατά την 31.12.2008 και 31.12.2007 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 2008 και 2007 αντίστοιχα.
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Αναβαλλόµενη φορολογία

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

31/12/2008
393.669
205.613
188.056

31/12/2007
452.984
151.717
301.267

31/12/2008
301.267
(113.213)
188.056

31/12/2007
231.600
69.667
301.267

Η κίνηση του αναβαλλόµενου φόρου αναλύεται κατωτέρω:

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
Χρέωση / Πίστωση στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Αλλαγή
Χρηµατοδοτικές
συντελεστών
µισθώσεις
απόσβεσης
223.119
111.273
76.053
42.539
299.172
153.811

1 Ιανουαρίου 2007
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2007

299.172
(55.780)
243.392

1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2008

153.811
(3.534)
150.278

Σύνολο
334.392
118.592
452.984
452.984
(59.315)
393.669

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

1 Ιανουαρίου 2007
Χρέωση / (πίστωση)
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2007
1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση / (πίστωση)
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2008

Αλλαγή
συντελεστών
απόσβεσης
επιχορηγήσεων
96.771

Επίδραση
Τόκοι
αποσβέσεων Φορολογικές
Χρηµατο
στα
ζηµιές
δότησης
αποθέµατα
4.375

96.771

4.375

96.771

(28.807)
67.964

Λοιπά

Σύνολο

1.645

102.792

-

45.883
45.883

3.042
4.687

48.924
151.716

4.375

-

45.883

4.687

151.716

(4.375)
-

75.808
75.808

(45.883)
-

57.155
61.842

53.898
205.614
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Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

31/12/2008

31/12/2007

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

0
0
0

143.553
0
143.553

Μείον: Mελλοντικό χρηµατοοικονοµικό κόστος,

0

(6.419)

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

0

137.134

0
0
0
0

39.447
137.134
0
137.134

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Μέχρι 1 έτος
Aπό 1 έως 5 έτη
Σύνολο
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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.

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

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογισττικά κέρδη και ζηµίες
Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε εργαζοµένους

31/12/2008
13.972
1.997
15.969

31/12/2007
11.448
2.265
983
14.696

31/12/2008
46.694
15.969
(14.754 )
47.909

31/12/2007
34.527
14.696
(2.530)
46.694

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:
Yπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα
Πληρωθείσες Αποζηµιώσεις
Υπόλοιπο τέλους

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2008
31/12/2007
Προεξοφλητικό επιτόκιο
5,30
4,20
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
2,70
2,70
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Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2008
1.567.090
87.786
86.044
163.106
82.910
1.986.936

Εµπορικές υποχρεώσεις
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές
Φόροι (εκτός φόρου εισοδήµατος)
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2007
3.191.705
62.770
74.103
27.505
212.286
3.568.369

Η ανάλυση των υπόλοίπων των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων µε τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες λήξεως
βάσει των συµβατικών δεσµεύσεων της Εταιρείας έχουν ως εξής:

31.12.2008
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο
31.12.2007
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο
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Έως 3
µήνες
558.431
419.847
978.278

3-6 µήνες

Έως 3
µήνες
2.937.522
376.664
3.314.186

3-6 µήνες

560.097

448.561

175.312
175.312

ΣΥΝΟΛΟ
1.567.089
419.847
1.986.936

Μετά από
6 µήνες ΣΥΝΟΛΟ
78.871 3.191.705
376.664
78.871 3.568.369

Πωλήσεις

Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο
Πωλήσεις υπηρεσιών διακοπτόµενων δραστηριοτήτων
Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
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560.097

Μετά από
6 µήνες
448.561

31/12/2008
3.716.228
1.137.677
631.680
3.482.172
8.967.757

31/12/2007
10.422.612
6.925.345
786.555
1.122.420
19.256.932

0
8.967.757

11.672.102
7.584.830

31/12/2008
47.237
198.463
108.596
126.608
480.904

31/12/2007
23.929
751.440

0
480.904

751.440
27.902

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

Ενοίκια
Έσοδα συµµετοχών
Επιχορηγήσεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες
Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
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Στο ποσό των εσόδων συµµετοχών ευρώ 198.643 (χρήση 2008) περιλαµβάνεται ποσό € 197.779 ευρώ το οποίο
προήλθε από την πώληση και µεταβίβαση των µετοχών της HELESI TRANS και AZ PERIVALLONTIKI. Oι
µετοχές πωλήθηκαν έναντι τµήµατος ευρώ 952.000 µε κόστος κτήσεως αυτών € 754.221, όπως γίνεται αναλυτική
αναφορά στη σηµείωση 11.
Το ποσό των εσόδων συµµετοχών € 751.440,30 (χρήση 2007) προήλθε από την πώληση των µετοχών που
λήφθησαν από την εισφορά του κλάδου «Εµπορίας Οχηµάτων και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος». Οι µετοχές
πωλήθηκαν έναντι τιµήµατος € 840.005,45 (κόστος 88.565,15).
24

Παροχές σε εργαζοµένους

Μέσος όρος εργαζοµένων

31.12.2008
72

31.12.2007
57

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές
Πρόβλεψη για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31.12.2008
1.070.578
324.842
25.251
15.969
1.436.640

31.12.2007
859.424
256.700
13.490
14.696
1.144.310

0
1.436.640

168.455
975.855

31/12/2008
20.890
369.514
73.695
58.018
113.563
635.680

31/12/2007
20.706
364.447
62.407
64.105
98.611
610.276

31/12/2008
107.016
16.453
43.960
110.260
32.477
56.704
74.329
20.937
65.463
92.553
182.553
802.705

31/12/2007
66.404
6.561
60.135
60.839
44.391
93.530
119.416
20.163
93.855
324.685
435.531
1.325.510

802.705

466.884
858.625

∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες
Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
25

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις µηχανηµάτων
Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
Αποσβέσεις επίπλων
Αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο
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Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως

Έξοδα µεταφορών
Ηλεκτρική ενέργεια
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια
Έξοδα προβολής και διαφήµισης
Έξοδα ταξιδίων
Επισκευές – συντηρήσεις
Ασφάλιστρα
∆ιάφοροι φόροι
Αµοιβές τρίτων
Λοιπά
Σύνολο
∆ιάφορα έξοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες
Σύνολο από διακοπτόµενες δραστηριότητες

32

TECMEC A.E.B.E

27

Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό

- Τόκοι τραπεζικών δανείων
- Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων
- Λοιπά
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες
Σύνολο από διακοπτόµενες δραστηριότητες

28

31/12/2008

31/12/2007

732.206
5.136
144.695
882.037
(277.584)
604.453

966.385
18.815
171.520
1.156.720
(109.502)
1.047.218

0
604.453

641.966
405.252

Φόρος Εισοδήµατος
31/12/2008
2.784
0
(113.212)
(110.428)
0
(110.428)

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Πρόσθετος φόρος φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόµενος φόρος (19)
Φόρος από διακοπείσες εκεµεταλλέυσεις
Σύνολο

31/12/2007
10.159
661.010
69.667
740.836
210.854
529.982

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:
31/12/2008
31/12/2007
(55.171)
(792.722)
Ζηµίες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
0
11.551.893
Κέρδη από διακοπτόµενες δραστηριότητες
(55.171)
10.759.170
Κέρδη προ φόρων
0,25
0,25
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
(13.793)
2.689.793
Πρόσθετος φόρος φορολογικού ελέγχου
661.010
Φορολογικό όφελος από αναπροσαρµογή ακινήτων Ν 2065
(78.575)
0
Φορολογικό όφελος από αλλαγή συντελεστών φορολογίας
0
εισοδήµατος
(70.515)
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί σε φορολογικές ζηµιές της
χρήσεως που δεν αναγνωρίσθηκαν
110.635
Φόρος εισοδήµατος εσόδων που δεν υπόκεινται σε φόρο
(58.180)
(2.677.436)
Φόρος εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
67.469
Φόρος εισοδήµατος
(110.428)
740.836
Οι χρήσεις 2005 και 2006 ελέγχθηκαν από τις φορολογικές αρχές και προέκυψε πρόσθετος φόρος €
661.010 ο οποίος επιβάρυνε την χρήση 2007. Οι χρήσεις 2007- 2008 δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές. Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν υποχρέωση για πρόσθετο φόρο.
Ο φόρος από τις διακοπείσες δραστηριότητες ανέρχεται σε € 210.853,71 (2007).
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Κέρδη ανά µετοχή

Κέρδη/(Zηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

31/12/2008
55.257

31/12/2007
(1.322.704)

65.732

65.732

0,84

(20,12)

Βασικά

Το µετοχικό κεφάλαιο της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ διαιρείτο σε 6.665.440 µετοχές. Η µετοχική σύνθεση
την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού ήταν:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1 TECMEC ΑΕΒΕ
2 Ανδριανόπουλος
3 Θανασούλια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αθανάσιος
Χριστίνα

ΤΙΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3.724.040
1.502.910
1.438.490
6.665.440

Ανδρέας
Γεώργιος

0,65
0,65
0,65

2.420.626
976.892
935.019
4.332.536

Μετά την απορρόφηση της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ από την TECMEC ΑΕΒΕ και την ανταλλαγή των
µετοχών η µετοχική σύνθεση διαµορφώθηκε ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 Ανδριανόπουλος
2 Θανασούλια

Αθανάσιος
Χριστίνα

Ανδρέας
Γεώργιος

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
33.564,00
32.168,00
65.732,00

30
30

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.006.920,00
965.040,00
1.971.960,00

Για τη χρήση 2008 όπως και στη χρήση 2007 η εταιρεία δεν προτείνει την διανοµή µερίσµατος.
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Πωλήσεις σε

2008
A.Z. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
HELESI TRANS
HELESI PLC
HELESI A.E.B.E
HELESI ITALIA SRL
HELESI UK
Κ/Ξ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΤΕΒΕ – URBASER S.A
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΤΕΒΕ-URBASER SA

Αγορές από

2.946
21.150
3.258.975
11.600

2.951.964

Απαιτήσεις από
312.500
8.533
1.792.505
5.934.479
152.358

3.571
3.841
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Υποχρεώσεις σε
1.998

-

TECMEC A.E.B.E
2007
A.Z. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΠΕ
HELESI TRANS
HELESI A.E.B.E
HELESI UK
Κ/Ξ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΤΕΒΕ – URBASER S.A

324.128
2.304.231
431.133

10.429.382
13.449

374.554
29.083
4.532.476
452.358

1.998
2.331.706

24.903

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις χρήσεις 2008-2007 δεν έλαβαν καµία αµοιβή. ∆εν υπάρχουν
επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη.
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Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

∆εν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά την 31-12-2008. Οµοίως
δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
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Ανάλυση αποτελέσµατος από διακοπείσες εκµεταλλεύσεις.

Για το 2007 το ποσό των 11.341.040 που αναφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων αναλύεται ως εξής:
1) 9.957.038 € 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.

Ο Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ανδριανόπουλος Α. Αθανάσιος
Α∆Τ Φ 218434

Αίγιο, 30 Απριλίου 2009
Ο ∆ιευθυντής
Η Αντιπρόεδρος
Λογιστηρίου

Θανασούλια Γ. Χριστίνα
Α∆Τ ΑΗ 600411

Θεοδωρακόπουλος Γ. Φώτιος
Α∆Τ Χ 306670
ΑΜΕ 30321 Α’ ΤΑΞΗΣ
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Η Προϊσταµένη
Λογιστηρίου

Αναστασία Απ. Παπάρα
Α∆Τ Π 706375
ΑΜΕ 39239 Α’ ΤΑΞΗΣ

