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ΜΙΔΑΣ  A.E. 
Ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις 

 
της δωδεκάμηνης περιόδου 

απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 
σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, 

που έχουν υιοθετηθεί από την  
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της  ΜΙΔΑΣ  A.E. την  14 Μαρτίου 2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 

κατάθεσή τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση 

www.boutarigroup.gr.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ελευθέριος Π. Αρτόπουλος 

                                                                Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
                                              ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 

http://www.boutarigroup.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας 

«ΜΙΔΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Ποτών και Τροφίμων, Διανομών, 

Αντιπροσωπειών και Πληροφορικής» 

 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας «ΜΙΔΑΣ 

Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Ποτών και Τροφίμων, Διανομών, Αντιπροσωπειών και 

Πληροφορικής», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών 

των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, 

εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών 

πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 

τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 

τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 

διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση 

του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την 

εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με 

την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό 
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ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του 

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, 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 Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 

προσοχή σας: 

α.  στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2006, δεν έχουν 

εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων 

φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του 

φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει 

γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό και 

β. επειδή οι σωρευμένες ζημίες της εταιρίας υπερκαλύπτουν τα ίδια κεφάλαιά της συντρέχει η 

εφαρμογή του άρθρου 47 και περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παρ.1γ του Κ.Ν.2190/1920. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 
 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007 
 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061 
ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
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EKΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΜΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΤΩΝ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΔΙΑΝΟΜΩΝ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα 
έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2006. 
  
Επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις. 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των Οικονομικών 
Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα, είναι σύμφωνες με  
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη,  Ν. Μοναστηρίου 134 - Ελευθέριο Κορδελιό, και Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με 
ποσοστό 99,37%. 
 
Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση, όπως και την προηγούμενη, δεν είχε συναλλακτική 
δραστηριότητα. 
 
Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
  

1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 912 χιλ. Ευρώ (€). 

 
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε 843 χιλ. Ευρώ (€) 
                             Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 26 χιλ. Ευρώ(€)        
                             Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 40 χιλ. Ευρώ (€). 
 

3.  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν και όπως απεικονίζεται και στον Ισολογισμό, στη 
χρήση η εταιρία παρουσίασε Ζημίες της τάξεως των  
3 χιλ. Ευρώ (€). 

   
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση ανήλθε σε 353 χιλ. Ευρώ (€)   
 και αναλύεται σε : 
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 1 χιλ. Ευρώ (€)   
Απαιτήσεις από πελάτες 122 χιλ. Ευρώ (€)   



ΜΙΔΑΣ  A.E. 
Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

5 

                             Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 230 χιλ. Ευρώ (€)   
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
Το σύνολο του Παθητικού  στη χρήση ανήλθε σε 353 χιλ. Ευρώ (€)   
και αναλύεται σε : 

               Ίδια Κεφάλαια  -2.091 χιλ. Ευρώ (€) 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.283 χιλ. Ευρώ (€) . 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 161 χιλ. Ευρώ (€). 

 
 
 
                                                   Πικέρμι,  14/03/2007                                   

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 
 
 

Ελευθέριος Απ.Αρτόπουλος 
 

 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από δύο (2) σελίδες 
είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 29/03/2007. 
 

Η Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 
 
 
 
 
 

Ιωάννα Δ. Φλώρου 
ΑΜ ΣΟΕΛ 15061 
ΣΟΛ ΑΕΟΕ 
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ΜΙΔΑΣ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

   Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
  Σημ. 2006 2005 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 
  0 0 

Κόστος πωληθέντων   0 0 
Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως   0 0 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 

4 912 866 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως   (40) (9) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (843) (847) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (26) (24) 

Κέρδη/Ζημίες εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης 3 (14) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
  
6 - (1) 

Καθαρά κέρδη / (Ζημίες)  προ φόρων   3 (14) 
Φόρος εισοδήματος   (7) 5 
Καθαρές ζημιές μετά από φόρους   (4) (9) 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή –βασικά (σε €) 
  

0 0 
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)    0 0 
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ΜΙΔΑΣ  A.E. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  31-Δεκ   31-Δεκ 

 
Ση
μ. 2006  2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια 8 1   1 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 198   205 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  2   3 

   201   209 
        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Απαιτήσεις από πελάτες 10 122   3 
Λοιπές Απαιτήσεις 10 18   16 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 12   6 
   152   25 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   353   234 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         
Μετοχικό κεφάλαιο 13 238   238 
Λοιπά αποθεματικά 14 36  36 
Αποτελέσματα εις νέο   (2.365)   (2.361) 
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (2.091)   (2.087) 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους                 
     
12 161   188 

 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   161   188 
         
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 11 1.485   1.431 
Φόροι 11 490   451 
Λοιπές υποχρεώσεις 11 308   251 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.283  2.133 
Σύνολο υποχρεώσεων   2.444   2.321 
        
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   353   234 
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ΜΙΔΑΣ   A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 
                                                                                                         
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικ

ά 
Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 

2.334 36 (4.449) (2.079) 

 
Μείωση Μ.Κ. με συμψηφισμό ζημιών  
 

(2.096) - 2.096 - 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- - (8) (8) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 

238 36 (2.361) (2.087) 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- - (4) (4) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 
 

238 36 (2.365) (2.091) 



ΜΙΔΑΣ A.E. 
Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

9 

ΜΙΔΑΣ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 
 

 Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

 2006 2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  3 (14) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Προβλέψεις - 24 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δταστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (120) 24 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) 84 (75) 
Μείον:   
Καταβεβλημένοι φόροι 39 106 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  6 65 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εξοφλήσεις δανείων  - (63) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (β)  0 (63) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β)  6 2 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  6 4 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12 6 
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Μ Ι Δ Α Σ  A.E. 

 

 
1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρία ΜΙΔΑΣ Α.Ε. (στο εξής Εταιρία) δραστηριοποιείται στον τομέα «Διανομή ,εισαγωγή, αγορά, 

πώληση ποτών και τροφίμων». Η  εταιρία ΜΙΔΑΣ Α.Ε.  έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και 

είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση 20ο χιλ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ,ΑΤΤΙΚΗ. Οι εν λόγω 

οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14/03/2007. 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρία κατά την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων 

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αφορούν στη χρήση 2006, και έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες 

περιόδους των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, εκτός των παγίων στοιχείων 

 ( κτίρια) τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους.  

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία 

έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται στο προσάρτημα.  

  
2.2. Ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια, αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

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

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.  

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

ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 

θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς  

απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 
 

Προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
της 31.12.2006 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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2.4.  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 

τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

 

 
2.5. Αναβαλλόμενοι φόροι 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τον προβλεπόμενο συντελεστή  που αναμένεται να ισχύει 

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

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία 

προβλέπεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

 
2.6. Παροχές σε εργαζόμενους 
 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες. 

 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν  προγράμματα καθορισμένων  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 μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.   

 

3. 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. 

Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 

12 μήνες. 

 

 
 
 



ΜΙΔΑΣ  A.E. 
Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

12 

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
4.      Άλλα έσοδα  

 
Τα άλλα έσοδα  της Εταιρίας, κατά το Δωδεκάμηνο 2006 και 2005, αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
  Δωδ/μηνο   Δωδ/μηνο  
 2006 2005 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 911 863 
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1 3 

Σύνολο 912 866  
 
 
5. Εργαζόμενοι στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 
 
Ο αριθμός  των εργαζομένων στην Εταιρία, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005, και το συνολικό 

κόστος  τους  ήταν: 

 

 
31-Δεκ- 

2006 
31-Δεκ- 

2005 
Άτομα     

Μισθωτοί 18 17 
Ημερομίσθιοι 11 9 

Σύνολο 29 26 
     

 Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
 2006 2005 
     

Μισθοί και ημερομίσθια   625 597 
Εργοδοτικές εισφορές 184 177 
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού 12 24 

Σύνολο 821 798 
 
 
 
6. Κόστος χρηματοδότησης 
 
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δωδεκαμήνου 2006 και 2005 της Εταιρίας, 

συμπεριλαμβάνονται: 

 

   Δωδ/μηνο   Δωδ/μηνο  
  2006 2005 
Χρεωστικοί τόκοι      
         Δάνεια τραπεζών  0 1 
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7. Συμφωνία του Φόρου εισοδήματος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

  Δωδ/νο  Δωδ/νο 
 2006 2005 
Κέρδη προ φόρων, ως ο λογαριασμός αποτελεσμάτων 4 (14) 
Φόροι εισοδήματος  0 0 
Αναβαλλόμενος Φόρος  (7) (6) 
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης (7) (6) 
Φόρος Χρήσης 0 0 
Ετεροχρονισμένη φορολογική επιβάρυνση (ελάφρυνση) (7) (6) 
Σύνολο  (7) (6) 

 
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς 

προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 

ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax 

liabilities). 

Οι φορολογικές δηλώσεις,για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των ελέγχων 

αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε 

σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

8. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Γήπεδα & Κτίρια  Μηχανήματα & Μεταφορικά Έπιπλα & 

 
οικόπεδα &  κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
 μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

μέσα λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 0 655 0 47 376 1.078 
Προσθήκες δωδεκαμήνου 2006 0 0 0 0 0 0 
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2006 0 0 0 0 0 0 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 0 655 0 47 376 1.078 
       

       
Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 0 (655) 0 (47) (375) (1.077) 
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου 2006 0 0 0 0 0 0 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 0 (655) 0 (47) (375) (1.077) 
       
Αναπόσβεστη αξία       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 0 0 0 0 1 1 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 0 0 0 0 1 1 
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9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως: 

Περιγραφή 31.12.2006 31.12.2005 
Καταθέσεις όψεως 12 6 

ΣΥΝΟΛΟ 12 6 
 
 
10. Απαιτήσεις κατά τρίτων 
 
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων  της Εταιρίας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την 31 Δεκεμβρίου 2005, 

αναλύονται ως εξής: 

 31-Δεκ 31-Δεκ 
 2006 2005 
Πελάτες 525 406 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη  38 38 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (441) (441) 
Απαιτήσεις από πελάτες 122 3 
Ελλ.Δημόσιο- Προκ.παρακρ.φόροι 3 3 
Λοιποί Χρεώστες 35 35 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 156 156 
Προκαταβολές 3 2 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (179) (180) 
Λοιπές απαιτήσεις 18 16 

 
 
11. Υποχρεώσεις προς τρίτους 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την 31 Δεκεμβρίου 2005 

είχαν ως ακολούθως: 

 31-Δεκ 31-Δεκ 
 2006 2005 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 11 239 
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες εταιρίες  1.474 1.192 
Υποχρεώσεις από φόρους  490 451 
Λοιπές υποχρεώσεις 308 251 

Σύνολο 2.283 2.133 
 
 
12. Δικαιώματα εργαζομένων 
 
Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εντός της χρήσης 2006, είχε ως εξής:                                                                                              

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 188 

Κόστος απασχόλησης τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2006 - 

Χρηματοοικονομικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2006 - 

Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες - 
Μείον: Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2006 27 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 161 
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13. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σς € 238 χιλιάδες, 

διαιρούμενο σε 793.859 κοινές  μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Οι μετοχές της ΜΙΔΑΣ  

Α.Ε.δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 
14. Αποθεματικά 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού 

αποθεματικού» - με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων, μετά από φόρους, 

κερδών – είναι υποχρεωτική μέχρι να φτάσει το ύψος του αποθεματικού το ½ του μετοχικού κεφαλαίου. 

Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά διάλυση της εταιρείας, μπορεί όμως να συμψηφιστεί 

με συσσωρευμένες ζημιές. 

Τα αποθεματικά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
Περιγραφή 31.12.2006 31.12.2005 
Τακτικό αποθεματικό 36 36 
 
 
 
15. Συναλλαγές και Απαιτήσεις από / Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Πρόσωπα 
 
Οι συναλλαγές της εταιρίας στις χρήσεις 2006 και 2005 καθώς και οι απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις προς 

συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005, αναλύονται ως εξής: 

 

 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2 

γ) Απαιτήσεις 38 

δ) Υποχρεώσεις 1.475 

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  0 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0 
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16. Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 
 
Ο υπολογισμός των ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο 

επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρίας του Ομίλου. Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισμένες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες: 

 

                                                                                  
 31 Δεκ. 31 Δεκ. 
 2006 2005 
Από την άμεση λογιστική απόσβεση άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων, που φορολογικά αποσβένονται σε μία πενταετία 3  

3 
Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων προς τους 
εργαζόμενους, που εκπίπτονται φορολογικά κατά το χρόνο της 
καταβολής τους 

40 
 

47 

Απο την άμεση λογιστική απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, 
που φορολογικά θα διακανονιστούν μετά την έκδοση 
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 

155 
 

155 

ΣΥΝΟΛΟ 198 205 

 
 
 
 
17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2006, τα οποία θα 

έπρεπε η να κοινοποιηθούν η να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 


