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EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  Α.Ε. 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2005 
 
Εντυπωσιακή ήταν η πορεία εργασιών και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρεία µας και για το 2005. 
Για πέµπτη συνεχή χρονιά η Εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά όσον αφορά τις νέες 
εκταµιεύσεις, µε µερίδιο 19,8%, επιτυγχάνοντας ελαφρά αύξηση από το αντίστοιχο του προηγούµενου έτους 
(19,5%), ενώ η συνολική αγορά leasing οπισθοχώρησε το 2005 κατά 1,5 % . 
Η συνέχιση της ανοδικής πορείας οφείλεται στην έντονη δραστηριότητα των εξειδικευµένων στελεχών της 
Εταιρείας, στην ενεργοποίηση µεγάλου τµήµατος του δικτύου της Τράπεζας, στην αυξηµένη ζήτηση  για 
leasing ακινήτων και στα χαµηλά επιτόκια της αγοράς. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για τη διατήρηση 
της υψηλής ποιότητας και απόδοσης του χαρτοφυλακίου, στοιχείο µείζονος σηµασίας για το µακροχρόνιο 
επιχειρηµατικό σχεδιασµό της Εταιρείας. 
Η Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένου και του υποκαταστήµατος της Θεσσαλονίκης απασχόλησε συνολικά 52 
άτοµα. 
Κατά το 2005, λειτούργησαν  δυο εταιρείες leasing στη Βουλγαρία, που παρέχουν financial & operating 
leasing και µία Εταιρεία financial leasing στη Ρουµανία ενώ αρχές του 2006 ξεκινά Εταιρεία leasing στη 
Σερβία. 
 
• Εξέλιξη των εργασιών 
Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις, τη χρονιά που διανύσαµε πετύχαµε αξιόλογη µεγέθυνση 
εργασιών και σηµαντική αύξηση κερδών. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 20,2% και 
ανήλθαν σε 21,4 εκ. ευρώ από 17,8 εκ. ευρώ το 2004 αντιστοιχώντας σε ευρώ 4,56 ανά µετοχή έναντι ευρώ 
3,78 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών (έσοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις) 
εµφανίζει αύξηση 19,10% έναντι του 2004 ανερχόµενος σε 54,2 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές απαιτήσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αυξήθηκαν κατά 21% φθάνοντας για το 2005 σε  1.176  εκ. ευρώ. 

• Προβλεπόµενη πορεία 
Οι  στόχοι  για την επόµενη χρονιά είναι η προϊοντική καινοτοµία µέσω νέων υπηρεσιών leasing υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, προσαρµοσµένων δηλαδή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, ο έλεγχος 
του λειτουργικού κόστους όσο και των επισφαλών απαιτήσεων και η κατοχύρωση πρωταγωνιστικής θέσης  
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 
  
• ∆ιανοµή κερδών 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων  την διανοµή µερίσµατος 0,78 ευρώ ανά µετοχή όπως και την καταβολή bonus στο προσωπικό και 
αµοιβής  στα µέλη του ∆.Σ.  ποσού 584.350 ευρώ. 
 

 
Αθήνα, 5 Απριλίου 2006 

 
 

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                       Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
 
 
 
 

Χρήστος Π. Κοµιόπουλος                      Πέλλυ Κ. Παπακυριάκη 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
 
 

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους της EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε 
 
 
Ελέγξαµε τo συνηµµένο Ισολογισµό της «EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (Η ‘Εταιρεία’) της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
ταµειακών ροών και µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες  5 
έως 34, βαρύνει τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη 
διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων  µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. 
 
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού 
έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε 
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της 
παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της 
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρατίθεται στη σελίδα 3, µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. 
 
Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των 
εργασιών της καθώς και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις 
προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
     
 

                                         Αθήνα, 20 Ιουνίου 2006  
   
                   

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ                     Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                 
Λ. Κηφισίας 268                                                                       
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
 
 
                                    Κυριάκος Ριρής 
               ΑΜ ΣΟΕΛ 12111 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 
για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και 2004  
       
       
  Σηµειώσεις 2005   2004 
      
Έσοδα τόκων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις    54.266  45.557
Έξοδα τόκων  8 -19.615    -14.048  
Χρηµατοοικονοµικό κόστος από παράγωγα  13 -5.347  -15.249
     
Καθαρό έσοδο τόκων   29.304   16.260
     
Λοιπά λειτουργικά έσοδα - καθαρά  18 1.342  1.040  
Ζηµίες αποµειώσεως απαιτήσεων  5 -4.063  -  2.708  
Συναλλαγµατικά κέρδη/(ζηµίες)  8 -441  7.514  
Λειτουργικά έξοδα  18 -4.689   -4.309  
     
Κέρδη προ φόρων     21.453  17.797
     
Φόρος εισοδήµατος  11 -8.378       -5.085
     
Κέρδη µετά από φόρους     13.075     12.712
      

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 
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Ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµειώσεις 31.12.2005  31.12.2004

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4 12  9
Aπαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5 1.176.223  971.412
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6 1.274  1.695
Αναπόσβεστη αξία ενσώµατων και ασώµατων 
ακινητοποιήσεων  

  
482 

  
551

    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.177.991  973.667

    
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
  

Προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 9 38.075  20.316
Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια 8 1.036.590  823.772
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος 11 4.261  4.358
Αναβαλλόµενη φορολογία  12 2.369  1.808
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 10 110 

 
93

Υποχρεώσεις από παράγωγα  13 3.696  40.105
    
Σύνολο υποχρεώσεων  1.085.101  890.452
    
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 16 47.000  47.000
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  2.539  2.539
Αποθεµατικά  17 7.148  6.494
Κέρδη εις νέον  36.203   27.182

    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  92.890  83.215
    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  1.177.991 

 
973.667

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων          
για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και 2004        
          

 Μετοχικό  
∆ιαφορά από 

έκδοση µετοχών  Τακτικό  Αποθεµατικά  Υπόλοιπο κερδών   
 Κεφάλαιο  υπέρ το άρτιο  Αποθεµατικό    εις νέον  Σύνολο 
           

Ίδια κεφάλαια την 01.01.2004 47.000 2.539 1.945 4.203 22.806 78.493  
  

Καθαρά κέρδη χρήσεως 2004     12.712 12.712 
Μεταφορά σε τακτικό  αποθεµατικό                      346                       -346   

Μερίσµατα πληρωθέντα -7.990 -7.990 
Ίδια κεφάλαια την 31.12.2004 47.000 2.539 2.291 4.203 27.182 83.215 

  
Καθαρά κέρδη  χρήσεως 2005      13.075 13.075 

Μεταφορά σε τακτικό  αποθεµατικό   654    -654   
Μερίσµατα πληρωθέντα -3.400 -3.400 

Καθαρή θέση την 31.12.2005 47.000 2.539 2.945 4.203 36.203 92.890 
          
          
          
          
          
          
          
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων  
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Κατάσταση ταµειακών ροών    
για τις χρήσεις που έληξαν την  31η ∆εκεµβρίου 2005 και 2004    
    
 01/01 – 31/12/2005  01/01 – 31/12/2004
    
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων          21.454  17.797
   
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Τόκος έσοδο περιόδου         -54.266  -45.558
Έξοδο τόκων και χρηµατοοικονοµικό κόστος από παράγωγα          24.963  29.297
Αποσβέσεις 210  183
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιποί λογαριασµοί 304  -7.972
Μερικό σύνολο          -7.335     -6.253
    
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων        -204.417       -254.951
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων                421            1.386
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)          17.759            -4.733
Πληρωµή φόρου εισοδήµατος           - 7.760           -5.300
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες           53.872           45.187
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα          -26.046         -21.400
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)        -173.506       -246.064
   
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων               -141              -105

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)              -141             -105
   
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
 Πληρωµές  µερισµάτων             -3.400          -7.990
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια          489.460        334.477
Πληρωµές για αποπληρωµή δανείων         -312.410        -80.343
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 173.650        246.144 
   
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)                    3              -25
   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου                    9               34
   
Ταµεία διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου                  12                 9

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων                       
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Η Εταιρεία «EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» συστάθηκε 
στην Ελλάδα το έτος 1991 (ΦΕΚ Σύστασης 1421/17-05-91) µε αρχική επωνυµία ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (ERGOLEASING A.E.). Tο 2002, µε την 2657/11-2-02 απόφαση του 
Νοµάρχη, εγκρίθηκε η συγχώνευση της EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.  µε απορρόφηση από την Εταιρεία ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
και η ταυτόχρονη αλλαγή επωνυµίας της απορροφώσας σε EFG EUROBANK ERGASIAS 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 
 
Η Εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η χρηµατοδότηση νοµικών 
προσώπων µε την µορφή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, ακινήτων, µηχανηµάτων, οχηµάτων 
κ.λ.π. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που έλαβε χώρα 
την 30η Απριλίου 2006. Οι οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στην έγκριση των Μετόχων στην Γενική 
Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 30η Ιουνίου 2006. 
 
 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
2.1  Βάση καταρτίσεως  
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής 
∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆.Π.Χ.Π. που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Σ.∆.Λ.Π.). Όλα τα ∆.Π.Χ.Π. που έχουν εκδοθεί από το Σ.∆.Λ.Π. και ισχύουν κατά την 
σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της 
διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 
39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Σε συνέχεια της εισήγησης της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 
1864/2005 που απαιτούν την χρήσης του ∆ΛΠ 39, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν σε 
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις εισηγµένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 
2005.  
 
Επειδή η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου 
που δεν απαιτούνται από την έκδοση του ∆ΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την Ε.Ε., οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
και τα ∆.Π.Χ.Π. που έχουν εκδοθεί από το Σ.∆.Λ.Π..  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31.12.2003, που εκδόθηκαν στις  27  Φεβρουαρίου 2004 
είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (Ε.Γ.Π.Λ.Α.). Οι 
Ε.Γ.Π.Λ.Α. είναι οι λογιστικές αρχές οι οποίες αντικαθίστανται σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 1 κατά τη σύνταξη του Ισολογισµού έναρξης 
εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. της 1.1.2004. Επίσης, η Εταιρεία εξέδωσε στις 18 Απριλίου  2005 οικονοµικές 
καταστάσεις της 31.12.2004 σύµφωνα µε τα Ε.Γ.Π.Λ.Α. 
 
Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους. Η 
Εταιρεία δεν έκανε χρήση της εξαίρεσης που παρέχεται από το ∆.Π.Χ.Π. 1 σχετικά µε την εφαρµογή των 
προτύπων ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39 από την 1.1.2005. Οι αρχές που εφαρµόσθηκαν για τις χρήσεις 2004 και 
2005 αναφέρονται ξεχωριστά παρακάτω.  
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Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονταν, µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2004, σύµφωνα µε τις Ε.Γ.Π.Λ.Α.. 
Οι Ε.Γ.Π.Λ.Α. διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ∆.Π.Χ.Π.. Κατά την σύνταξη των παρουσών 
οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση τροποποίησε ορισµένες λογιστικές µεθόδους και µεθόδους 
αποτίµησης που είχαν εφαρµοσθεί στις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των Ε.Γ.Π.Λ.Α., και παρουσίασε 
τις οικονοµικές καταστάσεις, καταστάσεις µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και καταστάσεις ταµειακών 
ροών, ώστε να συµφωνούν µε τα ∆.Π.Χ.Π. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν αναµορφωθεί, ώστε 
να αντικατοπτρίζουν αυτές τις προσαρµογές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις λογιστικές αρχές.  
 
Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης από τις Ε.Γ.Π.Λ.Α. στα ∆.Π.Χ.Π. στον 
ισολογισµό της 1.1.2004 και στα ίδια κεφάλαια και αποτελέσµατα της Εταιρείας της 31.12.2004 
παρουσιάζονται στη Σηµείωση 21. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 
τροποποιείται µετά από την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού σε εύλογες αξίες και της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της. ∆εν υπάρχουν πρότυπα που 
να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους.  
 
Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π.: Η Εταιρεία συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα 
∆.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005 µε ηµεροµηνία µετάβασης 
(transition date) την 1 Ιανουαρίου 2004.  
 
2.2 Εκτιµήσεις και κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί όπως η Εταιρεία προβαίνει 
σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού, υποχρεώσεων, 
καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Οι εκτιµήσεις αυτές 
βασίζονται στην διαθέσιµη πληροφόρηση και ως εκ τούτου τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 
και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 
Οι κρίσιµες αυτές αποφάσεις που έλαβε η ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των Λογιστικών Αρχών, οι οποίες  
αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε ενότητα των σηµειώσεων, περιορίζονται στις προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις και τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος. Οι παραπάνω εκτιµήσεις βασίστηκαν στα 
κριτήρια, τις πληροφορίες και τις µετρήσεις που ήταν γνωστές κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
 
2.3  Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
 
Το λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσιάσεως των οικονοµικών καταστάσεών της Εταιρείας είναι 
το Ευρώ. Συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι 
οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά στοιχεία του ισολογισµού σε άλλα 
νοµίσµατα έχουν αποτιµηθεί βάσει της ισχύουσας ισοτιµίας κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του 
ισολογισµού. Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις αποτιµήσεις αυτές περιλαµβάνονται στα κέρδη 
ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 
 
2.4  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Η Εταιρεία ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού τους στις παρακάτω 4 κατηγορίες. 
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση των στοιχείων αυτών και 
επανεξετάζει την ταξινόµησή τους σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων. 
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους, µε καταγραφή 
των µεταβολών τους στα αποτελέσµατα χρήσης (financial assets at fair value through profit or loss) 
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Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: χρεόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου (συµπεριλαµβάνονται 
και τα παράγωγα) και λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες. 
 
Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας αφορούν κυρίως περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί από 
την Εταιρεία µε σκοπό την εκποίησή τους σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα και αυτά τα οποία ταξινοµήθηκαν 
από τη ∆ιοίκηση σε αυτή την κατηγορία κατά την απόκτησή τους. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως 
κατεχόµενα για εµπορία, εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις. 
 
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιοριζόµενες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση της ∆ιοίκησης 
για πώληση αυτών.  
 
(γ) Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενο ως την λήξη (held to maturity) 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να 
διακρατήσει ως την λήξη τους. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 και 2005 η Εταιρεία δεν διέθετε 
χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού διακρατούµενο ως την λήξη. 
 
(δ) Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση (available for sale) 
Τα χρεόγραφα του χαρτοφυλακίου αυτού δεν έχουν προκαθορισµένο χρονικό ορίζοντα διακράτησης και 
µπορούν να ρευστοποιηθούν ανά πάσα στιγµή, ανάλογα µε τις ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας, τις 
µεταβολές των επιτοκίων, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή των τιµών. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 
και 2004 η Εταιρεία δεν διέθετε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού ως χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο 
προς πώληση. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των στοιχείων που έχουν ταξινοµηθεί στις ως άνω κατηγορίες (α), (γ) και (δ), 
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, που είναι και η ηµεροµηνία κατά την οποία η 
Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο, στην εύλογη αξία τους, η οποία στις 
περιπτώσεις των «διακρατούµενου ως τη λήξη» και «διαθέσιµου προς πώληση» χαρτοφυλακίων 
περιλαµβάνει και τις άµεσα σχετιζόµενες µε τη συναλλαγή δαπάνες. Τα δάνεια και απαιτήσεις 
(κατηγορία β) λογιστικοποιούνται κατά την εκταµίευση. 
 
Μετά την αρχική καταχώρησή τους στα βιβλία της Εταιρείας, τα χρεόγραφα του χαρτοφυλακίου 
«διαθέσιµα προς πώληση» αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές 
καταχωρούνται σε ειδικό αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να 
απαξιωθούν. Κατά την πώληση ή τον χαρακτηρισµό τους ως απαξιωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 
 
Τα χρεόγραφα των χαρτοφυλακίων «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσης» αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µε βάση τις 
τρέχουσες τιµές. Τα προκύπτοντα κέρδη ή ζηµιές, πραγµατοποιηθέντα και µη, περιλαµβάνονται στα 
αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούµενα έως την λήξη χρεόγραφα αναγνωρίζονται στο 
αναπόσβεστο κόστος κτήσης βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου (effective interest rate) µείον 
τις συσσωρευµένες αποµειώσεις αξίας. Τα στοιχεία των κατηγοριών αυτών εξετάζονται για αποµείωση 
αξίας και στην περίπτωση που η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 
προεξοφληµένες µε το πραγµατικό επιτόκιο, υπολείπεται της λογιστικής, η προκύπτουσα αποµείωση 
βαρύνει τα αποτελέσµατα περιόδου αναφοράς. 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία 
οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης, όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 
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Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν εύλογες ενδείξεις, που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για τις µετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια 
ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. 
Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά, που είναι η διαφορά µεταξύ 
κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
 
2.5 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει παράγωγα που δηµιουργούνται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την 
εξυπηρέτηση αναγκών των πελατών τους. 
Για την Εταιρεία πρόκειται για συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος. 
 
2.6  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
α) Η Εταιρεία ως εκµισθωτής 
Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη περιουσιακών στοιχείων που εκµισθώνονται, µεταφέρονται στον µισθωτή 
τότε τα περιουσιακά στοιχεία αυτά απεικονίζονται ως απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζεται η καθαρή επένδυση στη µίσθωση η οποία αποτελείται από 
την ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση προεξοφλούµενη µε το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης. Η 
διαφορά µεταξύ της ακαθάριστης επένδυσης στην µίσθωση και της καθαρής επένδυσης αποτελεί τους 
αναµενόµενους µελλοντικούς τόκους-έσοδο. Το έσοδο από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται 
κατά την διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία 
αντικατοπτρίζει ένα σταθερό, περιοδικό ποσοστό απόδοσης.   
 
Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για την αποµείωση απαιτήσεων εάν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι 
δεν θα εισπραχθεί το σύνολο των απαιτήσεών της σύµφωνα µε τους όρους αποπληρωµής των 
συµβάσεων. Το ύψος της προβλέψεως ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της λογιστικοποιηθείσας απαίτησης 
και της εκτιµώµενης ανακτήσιµης αξίας αυτής. Η ανακτήσιµη αξία είναι η παρούσα αξία των 
µελλοντικών ταµειακών εισροών των επισφαλών συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των όποιων 
εξασφαλίσεων και καλυµµάτων, προεξοφληµένων µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο της συµβάσεως.  
 
Όταν µία απαίτηση κρίνεται ανεπίδεκτη εισπράξεως διαγράφεται σε βάρος της σχηµατισθείσης 
προβλέψεως. Μεταγενέστερες αναβιώσεις διαγραµµένων απαιτήσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
της χρήσεως, αφαιρετικά των προβλέψεων για αποµείωση απαιτήσεων. Αν το ποσό της αναγνωρισµένης 
προβλέψεως για αποµείωση απαιτήσεων κριθεί υπερεκτιµηµένο, µειώνεται και η µείωση αυτή λογίζεται 
σε αύξηση των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 
 
β) Η Εταιρεία ως µισθωτής 
Μισθώσεις παγίων, για τις οποίες ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας παραµένουν στον 
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από την 
Εταιρεία για λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά, σύµφωνα µε 
τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
2.7 Οµολογιακά και λοιπά δάνεια 
 
Τα οµολογιακά και λοιπά δάνεια της Εταιρείας καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία 
είναι το καθαρό προϊόν της έκδοσης µετά την αφαίρεση των σχετικών και άµεσα σχετιζόµενων µε την 
έκδοση εξόδων. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους (amortised cost) βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου (effective interest rate). Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος 
ποσού και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού, 
βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
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2.8 Συµψηφισµός κονδυλίων χρηµατοοικονοµικών µέσων (off setting) 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στον ισολογισµό µόνο όταν: 
α) υπάρχει τέτοιο δικαίωµα συµψηφισµού των υπολοίπων βάσει της σχετικής σύµβασης, και  
β) υπάρχει πρόθεση της τακτοποίησης σε καθαρή βάση ή της ταυτόχρονης τακτοποίησης της απαίτησης 
και της υποχρέωσης 
 
2.9  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   
 
Η Εταιρεία θεωρεί, για σκοπούς ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 
και τις υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των 3 µηνών, ως ταµείο και ταµειακά 
ισοδύναµα. 
 
2.10   Παροχές προς το προσωπικό 
 
α) Παροχές κατά την αποχώρηση 
 
Η Εταιρεία έχει προγράµµατα καθορισµένων παροχών κατά την αποχώρηση χρηµατοδοτούµενα και µη 
χρηµατοδοτούµενα. Τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα χρηµατοδοτούνται µέσω καταβολής εισφορών 
(ασφαλίστρων) σε ασφαλιστικές εταιρείες. 
 
Ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται το πρόγραµµα αποχώρησης, το οποίο ορίζει καταβολή 
συγκεκριµένου ποσού αποζηµίωσης, συνήθως σε συνάρτηση µε έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως 
είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και ο µισθός κάθε εργαζόµενου.  
 
Οι υποχρεώσεις που αφορούν προγράµµατα αποχώρησης καθορισµένων παροχών, περιλαµβανοµένων 
και των µη χρηµατοδοτούµενων παροχών τερµατισµού της απασχόλησης, λογίζονται στην παρούσα αξία 
της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή την ηµεροµηνία του ισολογισµού µείον την εύλογη αξία των 
στοιχείων ενεργητικού του προγράµµατος (εφόσον πρόκειται για χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα) και 
τυχόν µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το 
κόστος της προγενέστερης υπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται κατά έτος 
από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος 
(projected unit credit method). Η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή 
προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές εκροές χρησιµοποιώντας τα επιτόκια που θα 
ίσχυαν για υψηλής αξιοπιστίας εταιρικά οµόλογα ή κρατικούς τίτλους, οι ηµεροµηνίες λήξης των οποίων 
προσεγγίζουν τα χρονικά όρια της σχετικής υποχρέωσης. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προέρχονται από εµπειρικές προσαρµογές, τροποποιήσεις 
αναλογιστικών παραδοχών και αναθεωρήσεις συνταξιοδοτικών προγραµµάτων, χρεώνονται ή αντίστοιχα 
πιστώνονται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης κατά την περίοδο αποτίµησης από εξωτερικούς 
αναλογιστές. 
 
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται ως έξοδο πάνω σε µία σταθερή βάση κατά την διάρκεια της 
µέσης περιόδου µέχρι να κατοχυρωθούν  οι παροχές. Κατά την έκταση που οι παροχές αυτές έχουν ήδη 
κατοχυρωθεί αµέσως µετά την καθιέρωση ή τις µεταβολές ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών, 
η Εταιρεία καταχωρεί το κόστος προϋπηρεσίας άµεσα.   
 
Όσον αφορά τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές στα δηµόσια 
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ κ.λ.π.) σε υποχρεωτική βάση. Μετά την καταβολή 
των εισφορών, η Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις πληρωµής. Οι τακτικές εισφορές λογίζονται 
ως καθαρές περιοδικές δαπάνες κατά το έτος οφειλής τους και ως εκ τούτου περιλαµβάνονται στο κόστος 
προσωπικού. 
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β)  Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός εργαζόµενου λήξει 
πριν την προβλεπόµενη ηµεροµηνία συνταξιοδότησης.  
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές αυτές όταν έχει καταφανώς δεσµευτεί είτε να τερµατίσει την 
απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα να 
ανακληθεί, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο εθελούσιας αποχώρησης. Παροχές 
απόλυσης ή εθελούσιας αποχώρησης, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες σε διάστηµα µεγαλύτερο από 12 
µήνες µετά από την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία. 
 
γ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα 
 
Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµείβει µε µετρητά (bonus), υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση, κατά βούληση. 
Παροχές σε µετρητά (bonus) οι οποίες απαιτούν έγκριση µόνο από τη ∆ιοίκηση αναγνωρίζονται ως 
δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, για την οποία απαιτείται 
έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται από 
τους µετόχους της Εταιρείας. 
 
2.11 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.  
 
2.12  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρεώσεως (liability method) 
και για κάθε προσωρινή διαφορά, η οποία προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσεως 
ενός στοιχείου ενεργητικού και υποχρεώσεων και της αξίας τους στις οικονοµικές καταστάσεις. ∆ε 
λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος-απαίτηση εφόσον δεν είναι πιθανό ότι το αναµενόµενο φορολογικό 
όφελος πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον.  
 
Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, η αντίστοιχη φορολογική επίδραση 
αναγνωρίζεται επίσης στην καθαρή θέση. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 
κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων.  
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται 
να ισχύουν κατά τη στιγµή του διακανονισµού της υποχρεώσεως ή απαιτήσεως.  
 
2.13  Προβλέψεις και ενδεχόµενες µελλοντικές υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις  
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες υποχρεώσεις, νοµικά ή µε άλλο τρόπο 
τεκµηριωµένες, ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών 
πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία.  
 
Η Εταιρεία επανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσεως και τις 
αναπροσαρµόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που 
κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Όταν 
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χρησιµοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη που αντανακλά τη πάροδο  του χρόνου 
καταχωρείται ως δαπάνη τόκου. 
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων είναι ελάχιστη, οπότε δεν ανακοινώνονται. Οι ενδεχόµενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
2.14 ∆ιανοµή µερίσµατος 
 
Το µέρισµα αναγνωρίζεται στον  πίνακα των ιδίων κεφαλαίων κατά το χρόνο της απόφασης διανοµής 
από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και καταβολής σύµφωνα µε όσα ορίζει ο εµπορικός νόµος. 
 
2.15  Νέα Λογιστικά Πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 
 
Συγκεκριµένα νέα ∆.Π.Χ.Π., τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
 
•   ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006)  
 
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου  αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών.  Πιθανόν, επιβάλει νέες απαιτήσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν Κοινά Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα (multi employer plans) για τα οποία δεν υπάρχουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών.  Επίσης, προσθέτει νέες 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρεία δεν προτίθεται να αλλάξει την λογιστική πολιτική που 
έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν συµµετέχει σε Κοινά 
Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την µορφή και 
έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν 
αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την Εταιρεία.  
 
•   ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για τον υπολογισµό 
ενδοεταιρικών συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).  
 
Η τροποποίηση επιτρέπει τη χρήση λογιστικής αντιστάθµισης στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις σε περιπτώσεις συναλλαγµατικού κινδύνου προερχόµενου από  µια πολύ πιθανή πρόβλεψη 
ενδοεταιρικής συναλλαγής υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή χαρακτηρίζεται σε νόµισµα διαφορετικό 
από το κυρίως νόµισµα της Εταιρείας, η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή, και (β) ο συναλλαγµατικός 
κίνδυνος θα επηρεάσει την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν αφορά την 
Εταιρεία. 
 
•   ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).  
 
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού χρηµατοπιστωτικών 
µέσων ως µέρος αυτής της κατηγορίας. Η Εταιρεία πιστεύει ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα πρέπει να 
επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εφ΄όσον δεν διατηρεί χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί σε Εύλογη Αξία µέσω αποτελεσµάτων. Ωστόσο, η Εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει την 
επιλογή αυτή για ετήσιες περιόδους που ξεκινάνε στις 1 Ιανουαρίου 2006 σε περίπτωση που θα διατηρεί 
τέτοια χρηµατοπιστωτικά µέσα σε µελλοντικές περιόδους. 
 
•   ∆ΛΠ 39 και ∆.Π.Χ.Π. 4 (Τροποποίηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (Ισχύει από 
1 Ιανουαρίου 2006).  
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Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες 
έχουν αποδειχθεί από την Εταιρεία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρίζονται αρχικά σε 
εύλογη αξία, και µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ (α) του αναπόσβεστου 
υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που 
απαιτείται να ρυθµίσει την δέσµευση την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει στο 
συµπέρασµα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική µε την Εταιρεία.  
 
•   ∆.Π.Χ.Π. 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης και ∆.Π.Χ.Π. 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρµογή 
από 1 Ιανουαρίου 2006).  
 
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δεν  
διαθέτει Ορυκτούς Πόρους.  
 
•      ∆.Π.Χ.Π. 7, Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση 
στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 
1.1.2007)  
 
Το ∆.Π.Χ.Π. 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη από χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς (υποχρεώνει σε ανάλυση ευαισθησίας 
σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς).  
 
Το ∆.Π.Χ.Π. 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά 
Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις 
σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση 
αυτών.   
 
Η Εταιρεία εκτίµησε την επίδραση του ∆.Π.Χ.Π. 7 και της τροποποίησης στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι 
επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά 
µε τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆.Π.Χ.Π. 7 και 
την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1.1.2007.  
 
•   ∆ιερµηνεία 4 Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική 
µίσθωση (Ισχύει από 1.1.2006).  
 
Η ∆ιερµηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισµός εάν κατ’ ουσία σε µία επιχειρηµατική συµφωνία 
περιλαµβάνεται χρηµατοδοτική µίσθωση ή όχι. Συγκεκριµένα απαιτεί να γίνεται εκτίµηση των 
ακόλουθων δεδοµένων: α) εάν  η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριµένου 
παγίου(ων) και β)εάν η συµφωνία δίνει στον µισθωτή το δικαίωµα χρήσης του παγίου και µόνο. Η 
∆ιοίκηση εκτιµά ότι η διερµηνεία 4 δεν αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των 
υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών. 
 
•   ∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης 
και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006).  
 
Η ∆ιερµηνεία 5 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 
 
•   ∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – 
Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005).  
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Η ∆ιερµηνεία 6 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας.  
 
 
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ &  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Οι εργασίες της Εταιρείας ενσωµατώνουν διαφόρους κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (µεταβολές 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών), µεταβολές των επιτοκίων, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 
 
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην αντιµετώπιση της 
αβεβαιότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών και βασική του επιδίωξη είναι η ελαχιστοποίηση των 
ενδεχόµενων αρνητικών τους επιδράσεων στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. Η πολιτική 
διαχειρίσεως κινδύνων που ακολουθεί η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
από τις απρόβλεπτες µεταβολές της αγοράς. Ο κύριος όγκος των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρείας αφορά απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, ενώ ο κύριος όγκος των 
υποχρεώσεων αφορά βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της Εταιρείας περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο απαιτήσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και τραπεζικά δάνεια από την µητρική.  
 
Η Εταιρεία  χρησιµοποιεί  παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την αντιστάθµιση ανάληψης 
κινδύνων. Η Εταιρεία δεν συµµετέχει σε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που θα µπορούσαν να την 
εκθέσουν σε διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων.  
 
α. Κίνδυνος αγοράς 
 
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
και των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού λόγω µεταβολών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα πηγάζει από µια ανοιχτή θέση, θετική ή 
αρνητική, η οποία εκθέτει την Εταιρεία σε µεταβολές στις συναλλαγµατικές τιµές των νοµισµάτων. 
Αυτός ο κίνδυνος µπορεί να δηµιουργηθεί αν διατηρούνται στοιχεία ενεργητικού σε ένα νόµισµα, 
χρηµατοδοτούµενα από στοιχεία παθητικού σε άλλο νόµισµα. Η Εταιρεία καλύπτει τον  κίνδυνο αυτό  µε 
την τήρηση ισόποσων υποχρεώσεων στο ίδιο νόµισµα. 
 
Όπως περιγράφεται στη Σηµείωση 2, το κυριότερο νόµισµα συναλλαγών της Εταιρείας και παρουσίασης 
των οικονοµικών της καταστάσεων είναι το Ευρώ.  
 
Η Εταιρεία αναλαµβάνει συναλλαγµατικό κίνδυνο για εκείνες τις συναλλαγές που γίνονται σε Ξ.Ν. Για 
την αντιστάθµιση όµως αυτού του κινδύνου προβαίνει σε πράξεις swap. 
 
- Κίνδυνος από µεταβολές σε τιµές 
 
Η µορφή δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται την έκθεσή της σε κινδύνους από µεταβολές 
των τιµών. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους από µεταβολές στις τιµές χρεογράφων (equity 
securities) ή αγαθών που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές αγορές (commodities), καθώς δεν 
κατέχει χρεόγραφα ή αγαθά.  
 
β.  Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι η ενδεχόµενη µη έγκαιρη αποπληρωµή προς την Εταιρεία των υποχρεώσεων 
των αντισυµβαλλοµένων µε συνέπεια την δηµιουργία ζηµιών. Με βάση τα συστήµατα αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας, που έχει αναπτύξει η Εταιρεία, µπορεί να εκτιµήσει τον πιστωτικό κίνδυνο 
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των χαρτοφυλακίων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων και να υπολογίσει την δυνητική ζηµία που 
αναµένεται από αυτά. 
 
Επί πλέον, από την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την διαχρονική αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων 
καθορίζει πλέον πολιτικές και παρέχει οδηγίες για τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου. 
 
Η Εταιρεία αξιοποιεί τους µηχανισµούς διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου της Μητρικής προκειµένου να 
αξιολογήσει και να διαχειριστεί τη συγκεκριµένη µορφή κινδύνου. 
 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σηµαντικές συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε µία 
και µόνο Εταιρεία ή όµιλο εταιρειών µε συνέπεια να µείνει εκτεθειµένη σε σηµαντικό κίνδυνο που 
προκύπτει από την συγκέντρωση πιστώσεων. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µισθώσεως, σύµφωνα µε την 
ελληνική νοµοθεσία, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων. Για το λόγο 
αυτό τα ως άνω στοιχεία αποτελούν κάλυµµα της Εταιρείας έναντι πιθανών πιστωτικών κινδύνων που 
ενδέχεται να ανακύψουν από συγκεκριµένους πελάτες.  
 
γ.  Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού δε συµπίπτουν. Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην ενδεχόµενη αδυναµία της Εταιρείας 
να εκπληρώσει τις µελλοντικές υποχρεώσεις του που σχετίζονται µε χρηµατοοικονοµικά µέσα ή 
συναλλαγές. 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη ρευστότητα σε καθηµερινή βάση. Παρακολουθεί τις 
προβλεπόµενες ταµειακές ροές και διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών τραπεζικών δανείων από την 
µητρική Εταιρεία.  
 
δ.  Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων και των 
καθαρών εσόδων από τόκους της Εταιρείας εξαιτίας των µεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Ο κίνδυνος 
επιτοκίων προκύπτει λόγω του ετεροχρονισµού στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων σε στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού. 
 
Τα επιτόκια δανεισµού της Εταιρείας περιγράφονται στη Σηµείωση 8. Η Εταιρεία αναλαµβάνει τους 
κινδύνους από την έκθεση στις µεταβολές των επιτοκίων που επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική της 
θέση και τις ταµειακές της ροές. Οι µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς µπορεί να έχουν θετική ή 
αρνητική επίπτωση στα επιτοκιακά περιθώρια της Εταιρείας. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση παρακολουθεί 
συνέχεια τις επιτοκιακές µεταβολές και προωθεί τις κατάλληλες ενέργειες. 
 
Οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρείας εξαρτώνται σηµαντικά από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων 
στην αγορά. Το σηµαντικότερο ποσοστό του Ενεργητικού της Εταιρείας αποτελείται από τις Απαιτήσεις 
από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις, οι οποίες «δηµιουργούν»  έσοδο τόκων µε µεταβλητά επιτόκια.  
Η Εταιρεία είναι καλυµµένη από  επιτοκιακό κίνδυνο στις δανειακές της υποχρεώσεις, αφού σχεδόν το 
σύνολο των δανείων της έχει εκδοθεί µε  τους ίδιους ακριβώς επιτοκιακούς όρους που χρησιµοποιεί στις 
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η Εταιρεία επίσης χρησιµοποιεί παράγωγα εργαλεία για τον 
έλεγχο του επιτοκιακού κινδύνου.  
 
ε.  Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
 
Η λογιστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
εκτιµάται ότι προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την 
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παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις 
χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για την χρήση παρόµοιων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
 
 
4. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 
Το ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

  31.12.2005 31.12.2004 
Ταµείο 1 0 
Καταθέσεις  Όψεως 11 9 
Σύνολο 12 9 

 
Οι λογαριασµοί όψεως είναι άτοκοι. Η Εταιρεία δεν διατηρεί σηµαντικά υπόλοιπα στους συγκεκριµένους 
λογαριασµούς σε όλη  την διάρκεια του έτους και χρησιµοποιεί τα όποια υπόλοιπα καθηµερινά, για 
αποπληρωµή του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της. 
 
 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
Οι µικτές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και την 31 ∆εκεµβρίου 
2004, αναλύονται ως εξής: 
 

 2005  2004 
Μικτές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
µειωµένες από µισθωτικές εγγυήσεις 

   

Εντός ενός έτους 151.325  136.777 
Από ένα έως πέντε έτη 495.193  478.224 
Άνω των πέντε ετών 864.795  598.716 
 1.511.313  1.213.717 
Έσοδα τόκων επόµενων χρήσεων -315.276  -225.781 
Καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.196.037  987.936 
Μείωση επισφαλειών -19.814  -16.524 
Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.176.223  971.412 
   
 2005  2004 
Καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
µειωµένες από µισθωτικές εγγυήσεις  

  

Εντός ενός έτους 95.189  92.159 
Από ένα έως πέντε έτη 353.551  375.081 
Άνω των πέντε ετών 747.297  520.696 
Καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.196.037  987.936 
Μείωση επισφαλειών -19.814  -16.524 
Aπαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.176.223  971.412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 20

Οι καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις µειωµένες από µισθωτικές εγγυήσεις αναλύονται 
κατά νόµισµα ως εξής : 
 

 31/12/2005  31/12/2004 
Ευρώ 1.195.709  987.168 
Ξένο νόµισµα 328  768 
 1.196.037  987.936 
Μείωση επισφαλειών -19.814  -16.524 
Aπαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.176.223  971.412 

 
Η κίνηση της προβλέψεως για αποµείωση απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2004 και 2005, 
αναλύεται ως εξής: 
 

Υπόλοιπο 01/01/2004  14.000
∆ιενεργηθείσες προβλέψεις 01/01 – 31/12/04 2.708
∆ιαγραφές -184
Υπόλοιπο 31/12/2004 16.524
∆ιενεργηθείσες προβλέψεις 01/01 – 31/12/05 4.063
∆ιαγραφές -773
Υπόλοιπο 31/12/05 19.814

 
 
6.    ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής. 
 

 2005  2004 
Πλειστηριάσµατα 664  664 
Ελληνικό ∆ηµόσιο -  880 
Λοιπά  610  151 
Σύνολο 1.274  1.695 

 
 
7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την EFG Eurobank Ergasias A.E. (που εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγµένη 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών) η οποία κατέχει το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου. Η τελική µητρική 
Εταιρεία είναι η EFG Bank European Financial Group, πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα την Ελβετία. 
 
Η Εταιρεία συνάπτει συµβάσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
των συνηθισµένων εργασιών της. Επίσης χρηµατοδοτείται από την µητρική Τράπεζα EFG EUROBANK 
A.E. στην οποία διατηρεί καταθέσεις και λαµβάνει διάφορες υπηρεσίες από αυτή. Οι συνδεδεµένες  
επιχειρήσεις είναι είτε θυγατρικές της Τράπεζας είτε είναι συνδεδεµένες µε αυτές. Οι όροι συνεργασίας 
δε διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθεις εφαρµοζόµενους όρους στα πλαίσια της φυσιολογικής 
εκτέλεσης των εργασιών της Εταιρείας µε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων εταιρειών για 
τις χρήσεις 2005 και 2004 έχουν ως εξής : 
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 α.  Έσοδα από χρηµατοδοτική µίσθωση και λοιπά έσοδα 
 

            ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1/1 – 31/12/2005 1/1 – 31/12/2004 
EFG PROPERTIES A.E. 530 415 
EFG AUTORENTAL A.E. 1.021 1.154 
EFG EUROBANK A.E. 1.440 1.397 
EFG LEASING EAD 90 86 
EFG LEASING ROMANIA 105 0 
BE-BUSINESS EXCHANGES A.E. 8 16 
Σύνολο  3.194 3.068 

 
    β.   Έξοδα τόκων και λοιπά έξοδα 
 

              EΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1/1 – 31/12/2005 1/1 – 31/12/2004 
TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E. 17.559 17.921 
EFG PRIVATE BANK LUXEMB. 10.677 5.449 
EFG AUTORENTAL A.E. 14 8 
EFG PROPERTIES A.E. 0 47 
EFG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 62 0 
HELLAS ON LINE A.E. 18 60 
BUSINESS SERVICES A.E. 2 2 
EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. 13 13 
EFG PROPERTY & CASUALTY 
INSURANCE A.E. 68 3 
BE-BUSINESS EXCHANGES A.E. 6 3 
Σύνολο 28.419 23.506 

 
γ.   ∆ιεταιρικά υπόλοιπα συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 

Απαιτήσεις 31/12/2005 31/12/2004 
EFG EUROBANK A.E. 50 66 
EFG PROPERTIES 39.387 14.767 
EFG AUTORENTAL  16.775 18.832 
EFG LEASING EAD 176 86 
EFG LEASING ROMANIA  105 0 
BE-BUSINESS EXCHANGES A.E. 122 394 
EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. 2 2 
Σύνολο 56.617 34.147 

 
Υποχρεώσεις 31/12/2005 31/12/2004 
EFG EUROBANK A.E. 620.463 813.580 
EFG PRIVATE BANK LUX. 405.158 45.000 
HELLAS ON LINE A.E. 16 13 
EFG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 28 0 
EFG PROPERTY & CASUALTY 
INSURANCE A.E. 180 0 
Σύνολο 1.025.845 858.593 

 
δ.   Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προσώπων για την χρήση 2005 και 
2004 έχουν ως εξής : 
 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα 1/1-31/12 2005 1/1-31/12 2004 
Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 318 308 
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Στις παραπάνω αµοιβές συµπεριλαµβάνονται και οι µισθοί και οι λοιπές δαπάνες των µελών του ∆.Σ. µε 
έµµισθη σχέση. 
 
ε.  Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύονται ως εξής : 
 
 EFG 

PROPERTIES 
EFG 

AUTORENTAL 
BE-BUSINESS 
ECXHANGES 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005 14.767 18.827 394 
Αποπληρωµές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης      -574  -8.763 -273 
Νέες συµβάσεις 25.072  6.667    0 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005 39.265 16.731 121 
    
Έσοδα τόκων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις     530 1.021 8 
 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όσον αφορά τα έσοδα, 
αποτελούνται µόνο από έσοδα από CIRS. Όσον αφορά τα έξοδα, αφορούν τόκους δανείων και 
προµήθειες εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, δανειστικές συµβάσεις προσωπικού και ενοίκια κτιρίων.  
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EFG PRIVATE BANK LUXEMB. αφορούν 
τόκους δανείων.  
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EFG PROPERTIES, όσον αφορά τα έσοδα, 
προέρχονται από τόκους συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης ενώ, όσον αφορά τα έξοδα, από τη 
διενέργεια εκτιµήσεων εξοπλισµού και ακινήτων που θα αποτελέσουν αντικείµενο σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
Στη διάρκεια του έτους, οι εργασίες των εκτιµήσεων ανατέθηκαν στη νεοϊδρυθείσα Εταιρεία EFG 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.  
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EFG AUTORENTAL Α.Ε., όσον αφορά στα 
έξοδα περιλαµβάνουν ενοικίαση εταιρικών επιβατικών Ι.Χ.E., ενώ στα έσοδα, το αναλογούν ενοίκιο 
υποµίσθωσης των γραφείων καθώς και τόκους συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EFG FACTORS A.E. αφορούν συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και µισθώµατα leasing. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της  EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. αφορούν 
ενοίκια γραφείων. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EFG PROPERTY & CASUALTY 
INSURANCE S.A. αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων της Εταιρείας. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των EFG LEASING EAD και EFG LEASING 
ROMANIA αφορούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης των πιο πάνω εταιρειών. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EFG BUSINESS SERVICES A.E. αφορούν 
αµοιβή της δεύτερης για την διαχείριση των θεµάτων µισθοδοσίας της Εταιρείας. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της BE-BUSINESS EXCHANGES A.E., αφορούν 
έσοδα τόκων συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και έξοδα αµοιβών για τις υπηρεσίες τους στις 
εταιρικές µας συναλλαγές. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της HELLAS ON LINE A.E. αφορούν αγορές 
ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων. 
 
 
8. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και 2004, η Εταιρεία διατηρούσε δανειακούς λογαριασµούς µε την µητρική 
Εταιρεία και µε την EFG PRIVATE BANK Λουξεµβούργου, που  αναλύονται ως εξής: 

     
 



 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 23

 
  2005  2004 
Οµολογιακό σε Ξ.Ν.  47.263  282.475 
Οµολογιακό σταθερού επιτοκίου σε € 19.820  0 
Οµολογιακό κυµαινόµενου επιτοκίου σε € 775.000  45.000 
Μακροχρόνια σταθερού επιτοκίου σε € 62.760  68.503 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε Ξ.Ν. 329  774 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε € 130.411  426.429 
∆εδουλευµένοι τόκοι  1.007  591 
Σύνολο 1.036.590  823.772 
Μείον: Πληρωτέα στην επόµενη χρήση 192.170  711.786 
Σύνολο  844.420  111.986 

 
Τα έξοδα τόκων των δανείων, εξαιρώντας το χρηµατοοικονοµικό κόστος από παράγωγα, στη χρήση 2005 
ανήλθαν σε €19.515 χιλ. (€14.048 χιλ. στην χρήση 2004) .  
 
Ο χρόνος αποπληρωµής των δανείων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

 2005  2004 
Εντός ενός έτους 192.170  711.786 
Από ένα έως πέντε έτη 841.909  109.358 
Άνω των πέντε ετών 2.511  2.628 
Σύνολο 1.036.590  823.772 

 
Η κίνηση των οµολογιακών δανείων σε Ξ.Ν. για την περίοδο 1.1.2004 – 31.12.2005 είναι ως εξής: 
 
 Οµολογιακό σε CHF Οµολογιακό σε JPY  
 € CHF € JPY Σύνολο 
Τρέχουσα αξία 1.1.2004 48.420 75.434 242.410 32.737.500 290.830 
Αποπληρωµή -841 -1.298 0 0 -841 
Συν/κές διαφορές 471 0 -7.985 0 -7.514 
Τρέχουσα αξία 31.12.2004 48.050 74.136 234.425 32.737.500 282.475 
Αποπληρωµή -588 -832 -235.065 -32.737.500 -235.653 
Συν/κές διαφορές -199 0 640 0 441 
Τρέχουσα αξία 31.12.2005 47.263 73.304 0 0 47.263 
 
Τα πραγµατικά επιτόκια των δανείων την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004 είχαν ως εξής: 
 
 2005 2004 
 € Ξ..Ν. € Ξ..Ν. 
Οµολογιακό (Ξ.Ν.)   µηνιαίο CHF 

Libor + 0.375% 
 µηνιαίο 

CHF/JPY Libor 
+ 0.375% 

Οµολογιακό σταθερού 
επιτοκίου (€) 

2,95%    

Οµολογιακό κυµαινόµενου 
επιτοκίου (€) 

µηνιαίο Euribor + 
0.500% 

 3µηνο Euribor + 
0.500% 

 

Μακροχρόνια σταθερού 
επιτοκίου σε € 

5,61%  5,54%  

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε 
Ξ.Ν. 

 Libor + 0.375%  Libor + 0.375% 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε € Euribor + 0.375%  Euribor + 
0.375% 
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Ο εκδότης για όλα  τα οµολογιακά δάνεια έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει το δάνειο σε οποιαδήποτε 
στιγµή κατά τη διάρκειά του, καταβάλλοντας το σύνολο του κεφαλαίου και τους αντίστοιχους 
δεδουλευµένους τόκους. 
 
 
9. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις στον ισολογισµό αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε 
περίπτωση απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζηµιώσεως εξαρτάται από το χρόνο 
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεώς του. Αν 
ο εργαζόµενος παραµείνει στην Εταιρεία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ 
ίσο µε το 40% της αποζηµιώσεως που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια µέρα. Ο ελληνικός εµπορικός 
νόµος, προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να σχηµατίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του 
προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δηµιουργείται επί αποχωρήσεως λόγω 
συνταξιοδοτήσεως (40% της συνολικής υποχρεώσεως). 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης. Οι πίνακες 
που ακολουθούν εµφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που 
καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των χρήσεων 2005 και 2004 και την κίνηση των σχετικών 
λογαριασµών προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον συνηµµένο 
Ισολογισµό της περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, η Εταιρεία φορολογείται µε συντελεστή 32% για τη 
χρήση 2005, 29% για την χρήση 2006 και 25% από την χρήση 2007 και µετά. Για τις χρήσεις που έληξαν 
έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004 ο συντελεστής φορολόγησης ανερχόταν σε 35%. 
 
Η πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, αναλύεται ως 
ακολούθως: 

 31/12/2005 31/12/2004 
Φόρος κλειόµενης χρήσης 7.817 6.466 
Αναβαλλόµενος φόρος 561 -1,381 
Σύνολο 8.378 5.085 

 31/12/2005 31/12/2004
Προµηθευτές 34.599 18.465
Πιστωτές διάφοροι 3.339 1.851
Λοιπά  137 0
Σύνολο 38.075 20.316

Υπόλοιπο υποχρεώσεως την 1/1/2004  69 
Πρόβλεψη περιόδου  24 
Υπόλοιπο 31ης  ∆εκεµβρίου 2004  93 
Πρόβλεψη περιόδου  17 
Υπόλοιπο 31ης  ∆εκεµβρίου 2005  110 
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Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που 
δηλώνονται παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία  και στοιχεία του 
φορολογουµένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.  
 
Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις 2003 έως 
και την ηµεροµηνία καταρτίσεως του ισολογισµού. Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο οι φορολογικές 
αρχές µπορεί να µην αποδεχθούν συγκεκριµένες δαπάνες ως εκπιπτόµενες για τις χρήσεις αυτές και να 
επιβάλλουν πρόσθετους φόρους εισοδήµατος.  
 
Ακολουθεί ανάλυση και συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή: 
 

 31/12/2005 31/12/2004 
Κέρδη προ φόρων 21.454 17.797 
Φόρος µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 
(32% για το 2005 και 35% για το 2004) 

 
6.865 

  
6.229 

Φόρος δαπανών που δεν εκπίπτουν φορολογικά  3.784 2.737 
Φόρος εσόδων που αναγνωρίζονται φορολογικά -2.833 -2.500 
Αναβαλλόµενη φορολογία 561 -1.381 
Σύνολο  8.378 5.085 

 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών 
µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία ωρίµανσης της φορολογικής υποχρέωσης.  
 
Η Εταιρεία έχει το νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει φόρο εισοδήµατος απαίτηση και υποχρέωση αφού  
αναφέρονται στις ίδιες φορολογικές αρχές. 
 
 
12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ  

  
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί των σηµαντικότερων προσωρινών φορολογικών 
διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία ωρίµανσης της φορολογικής υποχρέωσης.  
 
Η κίνηση των υποχρεώσεων από αναβαλλόµενους φόρους έχει ως εξής :   
 

 2005 2004 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία  έναρξης χρήσεως 1.808 3.189 
Φόρος χρήσεως  561 -1.381 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία  τέλους χρήσεως 2.369 1.808 

 
 
13. ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
 
Η Εταιρεία για κάλυψη επιτοκιακού και συναλλαγµατικού κινδύνου έχει υπογράψει µε την µητρική 
τράπεζα συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος. 
 
Οι υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
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Τρέχουσα αξία 31/12/2003 32.332
Πληρωµές  -40
Αποτίµηση  7.813
Τρέχουσα αξία 31/12/2004 40.105
Πληρωµές  -34.910
Αποτίµηση  -1.499
Τρέχουσα αξία 31/12/2005 3.696

 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος από παράγωγα αναλύεται ως εξής: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 
Έξοδα τόκων -8.246 -8.777
Έσοδα τόκων 1.400 1.341
Αποτίµηση σε εύλογη αξία 1.499 -7.813
Σύνολο -5.347 -15.249

 
 
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
Η Εταιρεία έχει υπογράψει ορισµένα συµβόλαια ενοικίασης ακινήτων και επιβατικών αυτοκινήτων. Οι 
µελλοντικές πληρωµές αναλύονται ως εξής: 
 

 2005  2004 
Λιγότερο από 1 χρόνο 269  178 
Μεταξύ 1 και 5 χρόνια 1.111  743 
Περισσότερο από 5 χρόνια 1.255  668 
Σύνολο 2.635  1.589 

 
 
15. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Στα πλαίσια των εργασιών της, η Εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιµέτωπη µε πιθανές νοµικές 
διεκδικήσεις από τρίτους. Σύµφωνα, τόσο µε τη ∆ιοίκηση, όσο και µε το Νοµικό Σύµβουλο της 
Εταιρείας, οι όποιες διεκδικήσεις αυτής της µορφής δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
λειτουργία και οικονοµική θέση της Εταιρείας. Επίσης για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, 
βλέπετε παρακαλώ την ανωτέρω σηµείωση 11 για φόρο εισοδήµατος. 
 
 
16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2005 ανήρχετο σε €47 εκ., αποτελούµενο από 4,7 εκ. 
κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας €10 εκάστη. 
 
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η διαµόρφωση Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής: 
 

 Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο 
Υπόλοιπα της 1η Ιανουαρίου 2004 4.700.000 47.000 
Υπόλοιπο µετοχικού κεφαλαίου κατά την 
31.12.2004 47.000 
Υπόλοιπο µετοχικού κεφαλαίου κατά την 
31.12.2005 47.000 
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17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί  από τα 
καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η παρακράτηση 
παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού φθάσει το εν τρίτο του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι φορολογηµένο δεν µπορεί 
να διανεµηθεί καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών.  
 
Τα αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής. 
 

 31/12/2005  31/12/2004
Τακτικό Αποθεµατικό 2.945  2.291
Ειδικό αποθεµατικό Ν∆34/68 248  248
Έκτακτα αποθεµατικά  3.771  3.771
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο 184  184
Σύνολο 7.148  6.494

 
Το ειδικό αποθεµατικό είναι πλήρως φορολογηµένο και ελεύθερο προς διανοµή κατόπιν σχετικής 
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Για τα αφορολόγητα αποθεµατικά θα προκύψει φόρος, εάν 
αποφασιστεί η διανοµή τους, µε τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή. 
 
 
18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α 
 
Τα γενικά και διοικητικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρείας αποτελούνται 
από: 

 31/12/2005 31/12/2004
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµ. 19) 2.990 2.795 
Ενοίκια 226 278 
Αποσβέσεις 210 183 
Παροχές τρίτων 399 435 
∆ιάφορα  864 618 
Σύνολο 4.689 4.309 

 
Τα λοιπά καθαρά λειτουργικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρείας 
αποτελούνται από: 
 

 31/12/2005 31/12/2004
∆ιαχειριστικά έσοδα 1.186 1.580 
Έξοδα προµηθειών -150 -475 
Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) 306 -65 
Σύνολο 1.342 1.040 

 
 
19. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 31/12/2005  31/12/2004 
Αµοιβές  2.400 2.371 
Bonus  573 400 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία (Σηµ. 10) 17 24 
Σύνολο 2.990 2.795 
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Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού κατά τη διάρκεια του 2005 ανήρχετο σε 52 άτοµα, 
έναντι 51 το 2004. 
 
 
20. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το προτεινόµενο µέρισµα της χρήσης 2005 ανέρχεται στο ποσό των €3.700 χιλ. ή €0,78 ανά µετοχή και 
το οριστικό ποσό της διανοµής θα καθοριστεί µε την απόφαση της επικείµενης Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 
Στη Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε την 30η Ιουνίου 2005 εγκρίθηκε η διανοµή µερίσµατος για το 
έτος 2004 €0,72 ανά µετοχή, σύνολο €3.400 χιλ. Το µέρισµα αυτό το οποίο καταβλήθηκε κατά τη 
διάρκεια του έτους 2005 καταχωρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέο κατά τη διάρκεια 
του έτους.  
 
 
21. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆.Π.Χ.Π. 
 
Εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π. 1 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι οι 
πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συνταγµένες σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.. Οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις αναφορές στη σηµείωση 2. Η Εταιρεία έχει 
εφαρµόσει το ∆.Π.Χ.Π. 1 για τη σύνταξη των συγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στα ∆.Π.Χ.Π. είναι η 1η Ιανουαρίου 2004, ηµεροµηνία κατά την 
οποία έχει συνταχθεί ο «Ισολογισµός Ανοίγµατος» της Εταιρείας µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.. Οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 και ως 
ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Π. από την Εταιρεία θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2005. 
 
Κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 1, η Εταιρεία έχει 
εφαρµόσει τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις αλλά καµία προαιρετική εξαίρεση. 
  
Συµφωνίες µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (Ε.Γ.Π.Λ.Α.) 
 
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τις µεταβολές στα µεγέθη των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας λόγω της µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π..  
 
Συµφωνία των Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως µεταξύ των Ε.Γ.Π.Λ.Α. και 
των ∆.Π.Χ.Π. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των σηµαντικότερων εγγραφών 
προσαρµογής επί των ιδίων κεφαλαίων την  1.1.2004, και την 31.12.2004, και επί των αποτελεσµάτων 
της χρήσης που έληξε την 31.12.2004, οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα ∆.Π.Χ.Π.: 
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  31/12/2004  01/01/2004
Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τα Ε.Γ.Π.Λ.Α.  56.784  56.569
Εγγραφές προσαρµογής που προκύπτουν από τις 
διαφορές µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. και Ε.Γ.Π.Λ.Α.: 

 
  

- Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων  2.015  2.852
- Λογισµός αναβαλλόµενων φόρων  -1.808  -3.188
- Αντιλογισµός πρόβλεψης απόσβεσης ακινήτων  15.339  7.829
- Προσαρµογή δεδουλευµένων εσόδων  13.226  10.058
- Αντιλογισµός διανοµής κερδών τρέχουσας χρήσης 
(µέρισµα και bonus προσωπικού) 

 
3.973  8.390

- Αύξηση πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις  -4.775  -2.250
- Αποτίµηση δανείων σε ξένο νόµισµα  37.838  30.363
- Αναγνώριση υποχρεώσεων από παράγωγα  -40.105  -32.332
- Λοιπά  728  202
Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.  83.215  78.493

 
 

  31/12/2004 
Αποτελέσµατα χρήσεως σύµφωνα µε τα Ε.Γ.Π.Λ.Α.  215 
Εγγραφές προσαρµογής που προκύπτουν από τις 
διαφορές µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. και Ε.Γ.Π.Λ.Α.: 

  

- Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων  -896 
- Αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων  1.380 
- Προσαρµογή διανοµής κερδών (µέρισµα – bonus)  -4.590 
- Πρόβλεψη επισφαλειών  -2.525 
- Συν/κή διαφορά αποτίµησης δανείων σε Ξ.Ν.  7.475 
- Αποτίµηση παραγώγων  -7.416 
- Πρόβλεψη αποσβέσεων οικοπέδων  7.510 
- ∆ιαφορά δεδουλευµένων εσόδων  2.925 
- Λοιπά  644 
Αποτελέσµατα χρήσεως σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.  4.722 

 
 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Η Εταιρεία αναγνώρισε στον Ισολογισµό απαιτήσεις από συµβάσεις 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων αφού µε βάση τις προηγούµενες Λογιστικές Αρχές οι χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις αναγνωρίζονταν σαν ενσώµατα πάγια στοιχεία που αποσβένονταν στην διάρκεια της 
µισθωτικής περιόδου. 
 
Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος: Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν επιτρέπουν την αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος, κάτι το οποίο πραγµατοποιείται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των ∆.Π.Χ.Π. 
 
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά τη συνταξιοδότηση:  Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα οι Εταιρείες θα πρέπει να σχηµατίζουν σχετική πρόβλεψη ποσοστού τουλάχιστον 40% της 
σωρευµένης υποχρέωσης που θα καταβαλλόταν, αν το σύνολο του προσωπικού απολυόταν την 31 
∆εκεµβρίου έκαστου έτους, ενώ µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. τέτοιες προβλέψεις θα πρέπει να σχηµατίζονται 
στη βάση σχετικών αναλογιστικών µελετών που διενεργούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ. 19. 
 
Μερίσµατα: Τα προτεινόµενα µερίσµατα µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, τα οποία 
κατά την στιγµή της εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ήταν 
υποκείµενα στην έγκριση των Μετόχων της Εταιρείας, τα οποία µε βάση τις προηγούµενες Λογιστικές 
Αρχές εµφανίζονται σαν υποχρέωση, ανακατατάχθηκαν στην καθαρή θέση.  
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Συµφωνία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας µεταξύ των Ε.Γ.Π.Λ.Α. και των ∆.Π.Χ.Π. 
 
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τις διαφορές µεταξύ των ισολογισµών που καταρτίσθηκαν την 
1.1.2004 και 31.12.2004 και των αποτελεσµάτων που καταρτίσθηκαν την 31.12.2004 µε βάση τα  
Ε.Γ.Π.Λ.Α. και τα ∆.Π.Χ.Π.  
 
 
 
Ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2004  
 

   Ε.Γ.Π.Λ.Α. 
Μετάβαση στα 

∆.Π.Χ.Π. ∆.Π.Χ.Π. 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  9 0 9
Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (α) 19.176 952.236 971.412
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (β) 5.111 -3.416 1.695
Αναπόσβεστη αξία ασωµάτων 
ακινητοποιήσεων (γ) 30.351 -30.351  0
Αναπόσβεστη αξία ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων (δ) 925.582 -925.031 551
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 980.229 -6.562 973.667
        
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (ε) 26.730 -6.414 20.316
Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια (στ) 861.018 -37.246 823.772
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (ζ) 6.620 -2.262 4.358
Αναβαλλόµενη φορολογία (η) 0 1.808 1.808
Προβλέψεις - υποχρεώσεις καθορισµένων 
παροχών προς εργαζόµενους  93 0 93
Λοιπές προβλέψεις (θ) 15.339 -15.339  0
Προβλέψεις συν/κών διαφορών (ι) 451 -451  0
Λοιπά στοιχεία παθητικού (ια) 13.194 -13.194  0
Υποχρεώσεις από παράγωγα (ιβ)  0 40.105 40.105

Σύνολο υποχρεώσεων 923.445 -32.993 890.452
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:        
Μετοχικό κεφάλαιο 47.000 0 47.000
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ άρτιο 2.935 -396 2.539
Αποθεµατικά 6.494 0 6.494
Κέρδη εις νέον 355 26.827 27.182

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 56.784 26.431 83.215
         
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 980.229 -6.562 973.667
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Αναπροσαρµογές οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 

Ενεργητικό  
  
α) Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  
Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 952.236 
Σύνολο 952.236 
  
β) Λοιπό κυκλοφορούν ενεργητικό  
Μεταφορά της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος επόµενης χρήσης  (2.262) 
Πλειστηριάσµατα  664 
Αναγνώριση χρηµ/κών µισθώσεων (∆ΛΠ 17) (1.818) 
Σύνολο (3.416) 
  
γ) Αναπόσβεστη αξία ασώµατων ακινητοποιήσεων  
Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 (30.130) 
Μεταφορά στο κόστος ιδιοχ/µενων (202) 
Λοιπά  (19) 
Σύνολο (30.351) 
  
δ)   Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 (925.031) 
Σύνολο (925.031) 
  
Παθητικό  
  
ε)  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  
Εγγυήσεις ληφθείσες (2.441) 
Μερίσµατα πληρωτέα και bonus (3.973) 
Σύνολο (6.414) 
  
στ) Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια  
Αποτίµηση οµολογιακών σε Ξ.Ν. (37.838) 
∆εδουλευµένοι τόκοι swap (367) 
Χρεωστικοί τόκοι              959 
Σύνολο (37.246) 
  
ζ)  Υποχρεώσεις από φόρο και τέλη  
Μεταφορά της προκαταβολής του φόρου 2005 (2.262) 
Σύνολο (2.262) 
  
η) Αναβαλλόµενη φορολογία  
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 1.808 
Σύνολο 1.808 
  
θ)  Προβλέψεις  
Μεταφορά των προβλέψεων απόσβεσης οικοπέδων µειωτικά του 
λογαριασµού απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

(15.339) 

Σύνολο (15.339) 
  
ι) Προβλέψεις συν/κών διαφορών   
Αντιλογισµός πρόβλεψης συν/κών διαφορών (451) 
Σύνολο (451) 
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ια) Λοιπά στοιχεία παθητικού  
Μεταφορά των χρεωστικών τόκων στα οµολογιακά δάνεια (958) 
Αναγνώριση χρηµ/κών µισθώσεων σύµφωνα µε ∆ΛΠ 17 (12.236) 
Σύνολο (13.194) 
  
ιβ) Υποχρεώσεις από παράγωγα  
Τρέχουσα αγοραία αξία 40.105 
Σύνολο 40.105 
  

 
 
Κατάσταση αποτελεσµάτων για την χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004  
 

  Ε.Γ.Π.Λ.Α. 
Μετάβαση 
στα ∆.Π.Χ.Π. ∆.Π.Χ.Π. 

  
Κύκλος εργασιών 220.691 -220.691 0 
Κόστος εσόδων -183.270 183.270 0 
Λειτουργικό αποτέλεσµα 37.421 -37.421 0 
Έσοδα τόκων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 1.397 44.160 45.557 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -4.853 4.853 0 
Έξοδα τόκων -23.192 9.144 -14.048 
χρηµατοοικονοµικό κόστος από 
παράγωγα 0 -15.249 -15.249 
  10.773 5.487 16.260 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα - καθαρά 64 976 1.040 
Προβλέψεις  -184 184  0 
Ζηµίες αποµείωσης απαιτήσεων 0 -2.708 -2.708 
Συναλλαγµατικά κέρδη/(ζηµίες) 0 7.514 7.514 
Γενικά και διοικητικά έξοδα 0 -4.309 -4.309 
Λειτουργικό αποτέλεσµα προ 
φόρων 10.653 7.144 17.797 
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 487 -487  0 
Φόρος εισοδήµατος -6.466 1.381 -5.085 
Καθαρό αποτέλεσµα 4.674 8.038 12.712 
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Ισολογισµός της 1ης Ιανουαρίου 2004   
  

  Ε.Γ.Π.Λ.Α. 
Μετάβαση 
στα ∆.Π.Χ.Π. ∆.Π.Χ.Π. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 34 0 34 
Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (α) 14.430 701.660 716.090 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (β) 5.426 -2.345 3.081 
Αναπόσβεστη αξία ασωµάτων 
ακινητοποιήσεων (γ) 24.733 -24.733  0 
Αναπόσβεστη αξία ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων (δ) 675.511 -674.990 521 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 720.134 -408 719.726 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (ε) 33.439 -8.390 25.049 
Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια (στ) 606.884 -29.465 577.419 
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (ζ) 4.250 -1.074 3.176 
Αναβαλλόµενη φορολογία (η) 0 3.188 3.188 
Προβλέψεις - υποχρεώσεις καθορισµένων 
παροχών προς εργαζόµενους  69 0 69 
Λοιπές προβλέψεις (θ) 7.829 -7.829  0 
Προβλέψεις συν/κών διαφορών (ι) 515 -515  0 
Λοιπά στοιχεία παθητικού (ια) 10.579 -10.579  0 
Υποχρεώσεις από παράγωγα (ιβ)  0 32.332 32.332 

Σύνολο υποχρεώσεων 663.565 -22.332 641.233 
         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 47.000 0 47.000 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ άρτιο 2.935 -396 2.539 
Αποθεµατικά 6.148 0 6.148 
Κέρδη εις νέον 486 22.320 22.806 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 56.569 21.924 78.493 
         
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 720.134 -408 719.726 

 
 
Αναπροσαρµογές οικονοµικών καταστάσεων της 1ης Ιανουαρίου 2004 
 

Ενεργητικό  
  
α) Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  
Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 701.660 
Σύνολο 701.660 
  
β) Λοιπό ενεργητικό  
Μεταφορά της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος επόµενης 
περιόδου 

 
(1.075) 

Πλειστηριάσµατα            664 
Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 (1.934) 
Σύνολο (2.345) 
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γ) Αναπόσβεστη αξία ασώµατων ακινητοποιήσεων  
Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 (24.199) 
Μεταφορά στο κόστος ιδ/νων (277) 
Λοιπά  (257) 
Σύνολο (24.733) 
  
δ)   Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 (674.990) 
Σύνολο (674.990) 
  
Παθητικό  
  
ε)  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  
Μερίσµατα πληρωτέα και bonus (8.390) 
Σύνολο (8.390) 
  
στ) Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια  
Αποτίµηση οµολογιακού σε Ξ.Ν. (30.363) 
Χρεωστικοί τόκοι           898 
Σύνολο (29.465) 
  
ζ)  Υποχρεώσεις από φόρο και τέλη  
Μεταφορά της προκαταβολής φόρου 2004  (1.074) 
Σύνολο (1.074) 
  
η) Αναβαλλόµενη φορολογία  
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 3.188 
Σύνολο 3.188 
  
θ)  Προβλέψεις  
Μεταφορά των προβλέψεων αποσβέσεων οικοπέδων µειωτικά του 
λογαριασµού απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

 
(7.829) 

Σύνολο (7.829) 
  
ι)Προβλέψεις συν/κών διαφορών  
Αντιλογισµός προβλέψεων συν/κών διαφορών (515) 
Σύνολο  (515) 
  
ια) Λοιπά στοιχεία παθητικού  
Μεταφορά των χρεωστικών τόκων στα οµολογιακά δάνεια (898) 
Αναγνώριση χρηµ/κών µισθώσεων σύµφωνα µε ∆ΛΠ 17 (9.681) 
Σύνολο (10.579) 
  
ιβ) Υποχρεώσεις από παράγωγα  
Τρέχουσα αγοραία αξία 32.332 
Σύνολο 32.332 

 
 
22. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού της περιόδου 01/01/2005 – 31/12/2005 τα 
οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.  


