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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2012 

(1ε Ιαλνπαξίνπ – 31ε Γεθεκβξίνπ 2012) 

 
 

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

Διοικητικό υμβούλιο της “ΑΚΣΑΙΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

ΦΩΡΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ” την 28/03/2013. Επισημαίνεται ότι τα 

δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη 

εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 

 

 

Υαηδόβνπινο Γεώξγηνο  

 

Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

«ΑΚΣΑΙΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΣΑΘΜΔΤΗ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ» 
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ΈΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΊΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΎ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ  
ΣΗ «ΑΚΣΑΙΟΝ Α.Δ.» 
ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ 2012 
 
Κύριοι Μέτοχοι,    

ύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση 2012 την 
ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου. την παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας,  που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των 
μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά της, τη συνολική πορεία και τις 
μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2012 – 
31/12/2012), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές 
καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι 
σημαντικότερες συναλλαγές  μεταξύ της  εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών. 
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο σύντομο πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές 
επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο 
και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου 
να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν 
λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας. 

 

1. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο θαη Δπηδόζεηο πεξηόδνπ αλαθνξάο  
 

Σο γενικότερο οικονομικό κλίμα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 παρέμεινε αρνητικό όπως και 
στην προηγούμενη χρήση. Τπό αυτές τις συνθήκες κανένας κλάδος δεν θα μπορούσε να μείνει 
ανεπηρέαστος.  
 

1.1 Πνξεία Δξγαζηώλ 
 
Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Βαζηθά Μεγέζε Ιζνινγηζκνύ 31.12.2012 31.12.2011 Μεηαβνιή 

    
ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 3.931.236 3.967.449 -0,91% 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 457.185 324.115 41,06% 

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ 386.844 275.535 40,40% 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 2.829.960 2.660.622 6,36% 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 1.171.616 1.355.407 -13,56% 

    
Βαζηθά Μεγέζε Ιζνινγηζκνύ 31.12.2012 31.12.2011 Μεηαβνιή 

  

 
 

Πσιήζεηο 513.211 525.021 -2,25% 

Μηθηά απνηειέζκαηα 166.885 185.942 -10,25% 

EBIT 84.158 119.736 -29,71% 

EBITDA 121.271 155.162 -21,84% 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ -54.426 -26.023 109,15% 

Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο -63.084 -34.227 84,31% 

 
 

1.2 Κύθινο εξγαζηώλ 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση 2012 ανήλθε σε ποσό € 513.211 που 
συνιστά μείωση κατά 2,25% σε σχέση με το κύκλο εργασιών της εταιρείας κατά την προηγούμενη 
χρήση 2011 που ήταν € 525.021. 
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1.3 Μηθηά απνηειέζκαηα 
 
Σα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 166.885 έναντι 
185.942 € της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,25%.  
 

1.4 Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ, θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ  

 
Σα αποτελέσματα προ φόρων τόκων αποσβέσεων της εταιρείας ανήλθαν σε 121.271 € έναντι 155.162 
€ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση της τάξης των 21,84 %.  
 

1.3 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 
 
Σα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας είναι αρνητικά κατά ποσό 54.426 € παρουσιάζοντας 
αρνητική αύξηση κατά 109 % περίπου. Σα αρνητικά προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας 
οφείλονται κυρίως στα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας που ανήλθαν κατά την 31.12.2012 σε 
138.590 € έναντι 145.759 € της προηγούμενης χρήσης.  
 

1.5 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
 
Σο σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανήλθε κατά την 31.12.2012 σε 457.185 € έναντι ποσού 
324.115 € της προηγούμενης χρήσης.  

 
1.5 Ίδηα θεθάιαηα  
 
Σο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε σε 386.844 € έναντι ποσού 275.535 € κατά την 
προηγούμενη χρήση. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης πραγματοποιήθηκε αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 175.800 € η οποία καλύφθηκε εις ολόκληρον από τη 
μητρική εταιρεία.  
 

1.6 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο: 
 

Σα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια της εταιρείας ανέρχονται σε 3.878.173 € περίπου ενώ αντίστοιχα 
το 2011 ανέρχονταν σε 3.884.091 € περίπου και αντιστοιχούν σε 88,3% του συνολικού ενεργητικού 
της εταιρείας. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρείας αφορούν κυρίως σε αξία οικοπέδου 
(3.815.059 €).   
 

2. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία 
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
Λόγω του δανεισμού της εταιρείας υφίσταται κίνδυνος λόγω μεταβολής των επιτοκίων. Οι δανειακές 
υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
μπορούν να διακυμανθούν είτε ανοδικά είτε καθοδικά. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και δύναται να παίρνει μέτρα κατάλληλα για την αντιμετώπιση του εν‟ λόγω κινδύνου. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να 
ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 
 

υναλλαγματικός Κίνδυνος 
Οι εμπορικές συναλλαγές της γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
(νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. 
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3. Βαζηθνί Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο επίδνζεο  
 
Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων  
Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις της μέσα από την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης 
ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. Η αποδοτικότητα 
μετράται με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών που χρησιμοποιούνται διεθνώς :  
 
ROCE (Return On Capital Employed) – Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων 
κεφαλαίων:  
Ο Δείκτης διαιρεί τα Κέρδη προ Υόρων και Φρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα 
συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαιά, τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης της 
Εταιρείας και του συνόλου των Δανείων (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).  
 
ROE (Return On Equity) – Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων :  
Ο Δείκτης διαιρεί τα Κέρδη μετά από Υόρους με  την Καθαρή Θέση της Εταιρείας.  
Οι παραπάνω δείκτες για το 2012 κινήθηκαν ως εξής:  
 

Δείκτης 2012 2011 

ROCE 2,42% 3,56% 

ROE -16,31% -12,42% 

 

 
4. εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2012 
 
Δεν συνέβησαν γεγονότα στο διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας έκθεσης, που να κρίνονται σημαντικά από τη Διοίκηση της εταιρείας. 
 

5. Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο εηαηξείαο 
 
Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη δεδομένη 
οικονομική συγκυρία η διοίκηση της εταιρείας θα λάβει κάθε πρόσφορο μέσο για τη σταθεροποίηση 
των εργασιών και την αύξηση των κύκλου εργασιών της. υγκεκριμένα η διοίκηση της εταιρείας θα 
προτείνει στη Γενική υνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
έως το ποσό των 250 χιλ. € με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας και την κάλυψη 
της κεφαλαιακής της επάρκειας.   
 

6. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  
 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 
«υνδεδεμένα Μέρη» παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω πίνακα.  
 

α.α Πεξηγξαθή 31/12/2012 31/12/2011 

1. Έζνδα 400.905 394.688 

2. Έμνδα 24.000 24.000 

3. Απαηηήζεηο 241.393 98.432 

4. Τπνρξεώζεηο 831.303 850.213 

5. πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο 0 0 

6. Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο 0 0 

7. Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο 0 0 
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Ν. Υάληρο, 28 Μαρτίου 2013 
 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο 
 

 
O Πρόεδρος του Δ.. 

 
ΦΑΣΖΟΒΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΒΕΒΑΙΩΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 
Βεβαιώνεται ότι αυτή η έκθεση που αποτελείται  από τέσσερις (4) σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και 
της παρούσης,  είναι εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου μου με ημερομηνία 29 Μαΐου 
2013. 
 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Παπαγιαννόπουλος Κυπριανός 

Α.Μ.  .Ο.Ε.Λ. 14261 
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ΈΚΘΔΗ ΔΛΈΓΥΟΤ ΑΝΔΞΆΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΎ ΔΛΔΓΚΣΉ ΛΟΓΙΣΉ 

Προς τους Μετόχους  της εταιρείας «ΑΚΣΑΙΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΦΩΡΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ» 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΚΣΑΙΟΝ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΦΩΡΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης  της 31ης 
Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν 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 ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΚΣΑΙΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΦΩΡΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ» κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για 
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τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των 
Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31/12/2012, έχει καταστεί μικρότερο από το ½ 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Κατόπιν τούτου οι μέτοχοι 
θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Γενική υνέλευση τη λήψη μέτρων για την 
οικονομική υποστήριξη της εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων (παρ. 2.2.1 και 6.4 των οικονομικών 
καταστάσεων), που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας της εταιρείας. τη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το 
θέμα αυτό. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Παπαγιαννόπουλος Κυπριανός 
Α.Μ..Ο.Ε.Λ. 14261 
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈ ΚΑΣΑΣΆΔΙ ΣΗ 31Η ΓΔΚΔΜΒΡΊΟΤ 2012 

 

1.1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
 
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο  εκεηώζεηο 31.12.2012 31.12.2011 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
   

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
   

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 5.1 3.878.173 3.884.091 

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 5.2 30.851 61.702 

Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 
 

0 0 

Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο 
 

0 0 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
 

0 0 

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 5.3 22.211 21.655 

  
3.931.236 3.967.449 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
   

Απνζέκαηα 
 

0 0 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 5.4 239.012 99.193 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 5.5 197.006 199.221 

Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
 

0 0 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 5.6 21.167 25.701 

  
457.185 324.115 

    
ύλνιν ελεξγεηηθνύ   4.388.420 4.291.564 

    
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 

   
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο 

   
Μεηνρηθό θεθάιαην 5.7 817.400 641.600 

Τπέξ ην άξηην 
 

0 0 

Λνηπά απνζεκαηηθά 5.8 20.314 21.720 

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 5.9 (450.869) (387.785) 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 

386.844 275.535 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
   

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 5.10 27.867 24.091 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από 
ηελ ππεξεζία 

5.11 8.308 8.308 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.12 2.793.785 2.628.224 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

0 0 

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
 

2.829.960 2.660.622 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 5.13 8.982 2.362 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 5.14 12.892 12.802 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 5.15 290.683 462.791 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 5.16 849.059 867.452 

Βξαρππξόζεζκεο Πξνβιέςεηο 5.17 10.000 10.000 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
 

1.171.616 1.355.407 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

4.001.576 4.016.029 

    
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   4.388.420 4.291.564 
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1.2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 
 

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ εκεηώζεηο 
01.01 - 

31.12.2012 
01.01 - 

31.12.2011 

    
Πσιήζεηο 5.18 513.211 525.021 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 5.19 346.326 339.079 

Μεηθηό Κέξδνο   166.885 185.942 

Λνηπά έζνδα  5.20 380 120 

Έμνδα δηάζεζεο 
 

0 0 

Έμνδα δηνίθεζεο 5.21 76.873 65.380 

Λνηπά έμνδα  5.22 6.234 947 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ 

  84.158 119.736 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ  

121.271 155.162 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα   6 0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  5.23 138.590 145.759 

Κέξδε πξν θόξσλ   (54.426) (26.023) 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 5.24 (8.658) (8.204) 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ    (63.084) (34.227) 

    

Καηάζηαζε Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ εκεηώζεηο 
01.01 - 

31.12.2012 
01.01 - 

31.12.2011 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 

 
0 0 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα   0 0 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ   (63.084) (34.227) 
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1.3 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
Τπέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

ζε λέν
ΤΝΟΛΟ

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 334.849 0 0 24.174 (353.558) 5.465

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0 0 0 0 (34.227) (34.227)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο 2011 0 0 0 0 0 0

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 306.750 0 0 (2.454) 0 304.296

Μεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό 0 0 0 0 0 0

Αλαθαηάηαμε ζηνηρείσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 0 0 0 0 0 0

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο 306.750 0 0 (2.454) (34.227) 270.070

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 641.600 0 0 21.720 (387.785) 275.535

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0 0 0 0 (63.084) (63.084)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο 2011 0 0 0 0 0 0

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 175.800 0 0 (1.406) 0 174.394

Μεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό 0 0 0 0 0 0

Αλαθαηάηαμε ζηνηρείσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 0 0 0 0 0 0

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο 175.800 0 0 (1.406) (63.084) 111.309

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 817.400 0 0 20.314 (450.869) 386.844

Μεηαβνιή Καζαξήο Θέζεο
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1.4 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 
 

  2012 2011 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   
 

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο  373.680 431.819 

Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδόκελνπο, θιπ. (404.004) (279.197) 

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ (4.530) (5.901) 

Σόθνη πιεξσζέληεο  (105.136) (145.759) 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (139.990) 962 

   
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  
Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ (344) 0 

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 0 0 

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θ/μηώλ θιπ. 0 0 

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεηνρώλ, 
αμηνγξάθσλ). 

0 0 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο  0 0 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  0 0 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (344) 0 

   
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 175.800 306.750 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα 0 0 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (40.000) (321.376) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 0 0 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 0 

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 135.800 (14.626) 

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ  
(α)+(β)+(γ) 

(4.534) (13.663) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 25.701 39.364 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 21.167 25.701 
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2. ΓΔΝΙΚΈ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΊΑ ΚΑΙ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈ ΚΑΣΑΣΆΔΙ 
 

2.1 Γεληθά 
 
Η εταιρεία «ΑΚΣΑΙΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΦΩΡΩΝ 
ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ» (στο εξής ως «η εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της 
Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την χρήση 2012 (01.01.12-31.12.12) όπως αυτές έχουν εγκριθεί 
από το Διοικητικό υμβούλιο της εταιρείας την 28η/03/2013. 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος  2000 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στο δήμο Πειραιά επί της 
Εθνάρχου Μακαρίου και Ειρήνης 2. Η εταιρεία έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών ΑΡ. 
Μ.Α.Ε. 46427/02/Β/00/83 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.  
 
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 20 έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της 
Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.  
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εμφανίζονται χωρίς 
στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.  
 
Η εταιρία έχει ως σκοπό :  
Η διοίκηση, εκμετάλλευση και λειτουργία κάθε νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων (GARAGE) υπαίθριων ή στεγασμένων και η εν γένει εξυπηρέτηση 
αυτοκινήτων. 
 

2.2 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι οι ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας και αφορούν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012. Η 
Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με τρόπο ώστε 
να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, 
των αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών.  
υνέπεια των παραπάνω η Διοίκηση του ομίλου είναι υπεύθυνη να: 

 επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή 
Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Φ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια, 

 επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη 
παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων 
και των ταμειακών ροών, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, 
και να τις εφαρμόζει πάγια,  

 διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται, 

 συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας «Περσεύς Ανώνυμος Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας 
Υορέων Τγειονομικής Μέριμνας». H εταιρεία αποτελεί θυγατρική της «Περσεύς Ανώνυμος Εταιρεία 
Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας Υορέων Τγειονομικής Μέριμνας» η οποία κατέχει το 100% των 
μετοχών. 

 
2.2.1 ύληαμε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης δεν υπάρχει ένδειξη που να αμφισβητεί την ορθότητα εφαρμογής 
της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). υνεπώς, οι συνημμένες 
Οικονομικές Καταστάσεις ατομικές έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας. ημειώνεται, ότι η διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές 
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καταστάσεις στο σύνολό τους, παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, τη 
χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμιακές ροές της εταιρείας.  
 
 

3. ΒΆΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ 
 

3.1 Πιαίζην Καηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής 
«ΔΠΦΑ») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, 
όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB.  
Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΦΑ ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η 
αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Π.Φ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων,  
αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού,  
την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις  
οικονομικές καταστάσεις.   
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών της μητρικής εταιρείας.  

 

3.2 Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο 
  

 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΦΑ εκδόθηκαν από το υμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή 
μεταγενέστερα. Σα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 
 

 Σροποποιήσεις ΔΠΦΑ 7 «Φρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις 
γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) 
 

κοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να 
βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί 
να παραμείνουν στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση 
που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της 
περιόδου αναφοράς. Η Εταιρία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Νοέμβριο του 2011. 
 

 Σροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Υόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2012) 

 
Σον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Υόροι Εισοδήματος». 
Η τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του 
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ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά 
ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012. Προγενέστερη 
εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Δεκέμβριο του 2012. 
 

 Σροποποίηση στο ΔΠΦΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών 
ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΦΑ (εφαρμόζεται για 
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011). 
 

Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΦΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις 
αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά 
τα ΔΠΦΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΦΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις 
αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΦΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
των ΔΠΦΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η 
Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η 
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 
 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Σα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. υγκεκριμένα: 

 
 Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση 

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012) 

 
Σον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 
των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης 
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των 
ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 

 
 ΔΠΦΑ 9 «Φρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) 

 
Σο IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΦΑ 9 
«Φρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 
«Φρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». ημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 
το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 
η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. ύμφωνα με το ΔΠΦΑ 9, όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον 
συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Σο ΔΠΦΑ 9 
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απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της 
επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα 
επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. ύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΦΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε 
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει 
την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 
εμπορική εκμετάλλευση. Σο παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 ΔΠΦΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΦΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» 

(Joint Arrangements), ΔΠΦΑ 12 «Γνωστοποιήσεις υμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», 
ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε υγγενείς και 
Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013) 
 

Σον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 
και ΔΠΦΑ 12. Σο ΔΠΦΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο 
ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. 
Σο ΔΠΦΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και 
την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού κοπού». Σο ΔΠΦΑ 11 «Κοινοί 
Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών 
που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Σο ΔΠΦΑ 11 αντικαθιστά το 
ΔΛΠ 31 «υμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές 
Μονάδες – Μη Νομισματικές υνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Σο ΔΠΦΑ 12 
«Γνωστοποιήσεις υμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις 
συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων 
Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
υγγενείς και Κοινοπραξίες». Σα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα 
εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Σα προαναφερθέντα 
Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 
 

 ΔΠΦΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

 
Σον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΦΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». 
Σο ΔΠΦΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το 
πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Σο ΔΠΦΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
άλλα ΔΠΦΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Σο ΔΠΦΑ 13 δεν 
εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με 
τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των 
μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σο νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για 
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή 
επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις. Σο προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 
2012. 

 
 Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

 
Σον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 
Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και 
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γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες 
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 
με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 

 
 ΕΔΔΠΦΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Υάση του 

Επίγειου Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013) 

 
Σον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΦΑ 20. Η Διερμηνεία 
αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση 
όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω 
Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 
 Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Φρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» – υμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

 
Σον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 
«Φρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με 
τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν 
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη 
εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Δεκέμβριο του 2012. 

 
 Σροποποιήσεις στο ΔΠΦΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – υμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

 
Σον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 
στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ 
οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΦΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει 
των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Δεκέμβριο του 2012. 
 

 Σροποποίηση στο ΔΠΦΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

 
Σον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΦΑ 1 σύμφωνα με την 
οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΦΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό 
επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΦΑ στην απεικόνιση αυτών 
των δανείων κατά την μετάβαση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι 
τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013) 

 
Σο IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 
προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, 
Γνωστοποιήσεις υμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Σροποποιήσεις στα ΔΠΦΑ 10, 
ΔΠΦΑ 11 και ΔΠΦΑ 12) (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2013) 

 
Σον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις 
αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΦΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον 
πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 και ΔΠΦΑ 12 μειώνοντας 
τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη 
συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, 
οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους 
πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΦΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των 
ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Επενδυτικές Οντότητες (Σροποποιήσεις στα ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) 
(εφαρμόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

 
Σον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 
και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Σο IASB 
χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για 
εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την 
απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. την εν λόγω κατηγορία μπορούν να 
συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών 
κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 
κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΦΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι 
επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, 
ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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4. ΒΑΙΚΈ ΛΟΓΙΣΙΚΈ ΑΡΥΈ ΚΑΙ ΜΈΘΟΓΟΙ 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν 
εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
4.1 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 
 
Ως λειτουργικός τομέας για την εταιρεία θεωρείται κάθε συστατικό μέρος του οποίου τα 
αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τη Διοίκηση για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κατανομή πόρων στον τομέα και την εκτίμηση της αποδόσεώς της.  
Η εταιρεία δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Φ.Α 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά 
τομέα».  

 
4.2 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 
Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Σο κόστος 
μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από:  
α) το αρχικό κόστος και τυχόν, β) κόστη βελτίωσης, γ) κόστη αντικατάστασης, δ) κόστη συντήρησης 
σε ειδικές περιπτώσεις. 
Σο Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει: α) το συνολικό καθαρό κόστος 
απόκτησης, β) τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική γ) τυχόν 
κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού, δ) εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και 
αποκατάστασης. 
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις 
προβλέψεις, η κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων «Λοιπός εξοπλισμός».  
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι κατηγορίες 
ενσώματων ακινητοποιήσεων α) εδαφικές εκτάσεις, β) κτίρια. 
Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης. 
Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο που γίνεται 
λόγος για τις γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις». 
 

4.3 Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ    
 
Λοιπά άυλα στοιχεία  
Σα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν την αξία των λογισμικών προγραμμάτων που 
χρησιμοποιεί η εταιρεία στις διάφορες λειτουργίες της. Σο κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το 
κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων. Σο κόστος των αδειών για τη χρήση λογισμικού 
κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος κτήσης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού. 

 
4.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 
Φρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε 
μια άλλη επιχείρηση.  
Σα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται σε κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα 
συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ημερομηνία 
αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
 

 Φρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων  

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
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 Φρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με σκοπό να πουληθούν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα ή αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην 
εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στα αποτελέσματα. 

Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε 
εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα 
μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
 

 Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. την κατηγορία 
αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων.  

 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή 
δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή 
υπηρεσιών. 

 Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση 
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 

 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά 
από το κράτος.  

 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη 
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών πάγιων στοιχείων.  

Σα δάνεια και οι απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται 
στο κόστος. Σα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα.  
 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω. 
Σα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους. Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζημίες απομείωσης και 
συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. ε αυτή την περίπτωση, το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζημία που είχε 
προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσματα ως προσαρμογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα.  
Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές 
ζήτησης. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση 
τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις 
πραγματικές συνθήκες του εκδότη. 
το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
απομείωση. 
 

 Φρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
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Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 

 Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη 
επιχείρηση. 

 Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 

 Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της 
επιχείρησης και είναι: (α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή 
ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της 
επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο εκτός από την 
ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με 
ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης. 

Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία 
τους μείον τα έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως 
εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταμειακή εισροή από την έκδοση του μέσου ή η 
εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δημιουργία της υποχρέωσης. 
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω 
αποτελεσμάτων), στις οποίες δεν εμπίπτουν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρησιμοποίηση της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Σα έξοδα δανεισμού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, μέχρι αυτά να 
είναι έτοιμα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιμα για πώληση. Συχόν 
έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν 
ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, μειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται. 
Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα της 
περιόδου που αυτά πραγματοποιούνται. 

 
4.5 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 
 
Σα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Σα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα 
ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της 
αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της 
άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Η ζημία απομείωσης 
σε ένα μη αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η ζημία 
απομείωσης σε ένα αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά 
έσοδα εφόσον η ζημία απομείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραμένει στο πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής για αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μια τέτοια ζημία απομείωσης επί ενός 
αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου μειώνει το πλεόνασμα αναπροσαρμογής για εκείνο το 
περιουσιακό στοιχείο. 
Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ της εύλογης 
αξίας του στοιχείου ενεργητικού (μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για 
σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας 
ταμιακών ροών). 

 
4.6 Μεηνρηθό θεθάιαην 
 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών 
εμφανίζονται σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών 
για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  



ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΦΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 23 

4.7 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στους εργαζόμενους μπορεί να περιλαμβάνουν: 
- Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων, συμμετοχή στα κέρδη. 
- Βραχύχρονες αποζημιωνόμενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με 
αποδοχές, όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, από το τέλος της 
περιόδου αναφοράς στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Συχόν 
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 
οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
τους εργαζόμενους περιλαμβάνονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κατά επέκταση οι 
αμοιβές τους, μεταξύ άλλων και ως συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας αντιμετωπίζονται ως 
βραχυπρόθεσμες παροχές που αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευμένες.   
 
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα είτε: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική 
ημερομηνία αποχώρησης. 

 Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσμα μιας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση. (Δεν υφίστανται για την 
εταιρεία) 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η 
επιχείρηση δεσμεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από 
το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  την περίπτωση μιας προσφοράς που 
γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής 
σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την 
προσφορά. 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την 
ημερομηνία αναφοράς, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας 
εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  
την περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
Πρόγραμμα  καθορισμένων εισφορών . 
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) 
περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που 
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.). 
Σο δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών – Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Σο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο 
προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για το πρόγραμμα αυτό είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα 
των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 
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4.8 Πξνβιέςεηο 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 Τπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων 
γεγονότων. 

 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

 Σο απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 
εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη 
αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης 
εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της 
περιόδου αναφοράς. Σο προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 
παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του 
χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 

 
4.9 Μηζζώζεηο 
 
Οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηματοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συμβάσεων 
μεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειμένου που ενοικιάζεται 
στο μισθωτή. 
Εταιρεία ως εκμισθωτής 
Η εταιρεία δεν ενεργεί σαν εκμισθωτής με χρηματοδοτικές συμβάσεις. 
Εταιρεία ως μισθωτής 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη 
μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. 
Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται 
στις δανειακές υποχρεώσεις. Σο μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε 
χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. Σα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη 
περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους αν 
ταξινομηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία, ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν 
αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν 
από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης με τη σταθερή μέθοδο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

 
4.10 Φόξνο εηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του 
τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα 
που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. 
Σα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαμβάνουν 
αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή 
έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να 
εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για 
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φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική 
άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις 
εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία 
αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που 
αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 
τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά 
επέκταση το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο 
κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο 
κέρδος ή στη ζημία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των 
αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε 
σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά 
συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από 
φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 

 
4.11 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 
 
Έσοδα  
Σα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 
Υόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
Πωλήσεις αγαθών:  
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν παραδοθούν τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνουν 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  
Παροχή υπηρεσιών:  
Σα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
Έσοδα από τόκους:  
Σα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. 
Μερίσματα:  
Σα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας όταν 
οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.  
Έξοδα  
Σα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Σο κόστος δανεισμού που 
σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί 
τμήμα του κόστους του στοιχείου αυτού, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο μέλλον 
οικονομικά οφέλη και μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 
4.12 Κόζηνο δαλεηζκνύ 
 

Σο Κόστος Δανεισμού επιβαρύνει τα Αποτελέσματα της Φρήσης στην οποία πραγματοποιείται, 
εκτός του τμήματος που κεφαλαιοποιείται. 
Σο Κόστος Δανεισμού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού 
τοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαμβανόμενο στο κόστος του στοιχείου. Αν ο δανεισμός 
σχετίζεται άμεσα με ένα Ειδικό Περιουσιακό τοιχείο, κεφαλαιοποιείται το Κόστος Δανεισμού 
μείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών κεφαλαίων. Αν ο δανεισμός είναι γενικός, 
το κόστος δανεισμού υπολογίζεται στο ύψος της επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό τοιχείο, με 
βάση ένα επιτόκιο δανεισμού που σχετίζεται με τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 
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4.13 Κέξδε αλά κεηνρή 
 
Σο ΔΛΠ 33 „„Κέρδη ανά Μετοχή‟‟, προβλέπει δύο δείκτες υπολογισμού των κερδών ανά μετοχή: 

 Βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα οποία υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος (ή τη ζημία) χρήσης, 
που αναλογεί στους κατόχους των κοινών μετοχών, με το σταθμισμένο μέσο όρο των σε 
κυκλοφορία κοινών μετοχών, κατά τη διάρκεια αυτής της χρήσης. 

 Πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή, η φιλοσοφία των οποίων έγκειται στο γεγονός, ότι 
ορισμένες κατηγορίες τίτλων, που κατά το χρόνο προσδιορισμού των κερδών ανά μετοχή δεν 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των κερδών της εξεταζόμενης χρήσης, δικαιούνται να 
συμμετάσχουν στη διανομή των κερδών μελλοντικών χρήσεων. 

Η Εταιρεία υπολογίζει βασικά κέρδη ανά μετοχή σύμφωνα με την ως άνω μέθοδο υπολογισμού, 
βασικών κερδών ανά μετοχή. 

 
4.14 πλάιιαγκα 
 
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 
Σα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 
λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της εταιρείας. 
υναλλαγές και υπόλοιπα 
Η αρχική αναγνώριση στο νόμισμα λειτουργίας, μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, γίνεται με την 
εφαρμογή, στο ποσό του ξένου νομίσματος, της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του 
νομίσματος λειτουργίας και του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Η 
ημερομηνία της συναλλαγής είναι η ημερομηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις 
προϋπόθεσης αναγνώρισης σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ. 
Κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης: 

 τα σε ξένο νόμισμα, χρηματικά στοιχεία, μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος, 

 τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, 
μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής, και 

 τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται 
με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 

4.15 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 
Η διανομή των μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
όταν η διανομή εγκριθεί από τη Γενική υνέλευση των μετόχων. 
 

4.16 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνύ 
 
Σα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, αξιολογούνται από τη διοίκηση με 
βάση τις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "μη διορθωτικά" 
γεγονότα. Οι οικονομικές καταστάσεις, διορθώνονται με τα "διορθωτικά" γεγονότα μόνον. 
Αν μετά την ημερομηνία κλεισίματος και μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, 
διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι 
οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρμογή αυτής της αρχής. 

 
4.17 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο 
 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, 
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  
γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης 
οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.  



ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΦΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 27 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 
στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών. 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 
επόμενους 12 μήνες αφορούν: 

 Υόροι εισοδήματος 

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για 
φόρο εισοδήματος. Τπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός 
προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους 
φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον 
φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της 
περιόδου.  

 Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των 
ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ανακτήσιμη 
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής 
πώλησής του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του. Ο προσδιορισμός της 
αξίας λόγω χρήσης γίνεται βάσει σχετικών ελέγχων απομειώσεων.   

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο 
αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η 
διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν 
την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων. 

 Ανάκτηση των απαιτήσεων 

Όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπραχθούν όλα τα οφειλόμενα στην εταιρεία 
ποσά, σχηματίζεται πρόβλεψη για την απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Σο ύψος της πρόβλεψης 
διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το 
πραγματικό επιτόκιο. Σο ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα (Λειτουργικά 
έξοδα).  
 

4.18  Κίλδπλνη  

 
Η διοίκηση της εταιρείας έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την εταιρεία παντός είδους 
κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το Διοικητικό 
υμβούλιο της εταιρείας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας. 
Σο Διοικητικό υμβούλιο μέσω εντεταλμένων στελεχών της Γενικής και Οικονομικής Διεύθυνσης: 

 Θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, 
οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της 
Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). 

 Καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου. 

 Μεριμνά ώστε η εταιρεία να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει 
διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους. 
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5. ΗΜΔΙΏΔΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ 
 

5.1 Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 
 

Η συμφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών και των αποσβέσεων των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων έχουν ως εξής: 
 
Ποσά σε €

Δδαθηθέο 

εθηάζεηο

Κηίξηα - 

Σερληθέο 

Δγθαηαζηάζεηο

Μεραλήκαηα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

ύλνιν

Α. Αμίεο Κηήζεο

Τπόινηπα 31.12.2010 3.815.059 27.748 50.285 31.757 3.924.850 

Πξνζζήθεο 0 0 0 0 0 

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 

Τπόινηπα 31.12.2011 3.815.059 27.748 50.285 31.757 3.924.850 

Πξνζζήθεο 0 0 0 344 344 

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 

Τπόινηπα 31.12.2012 3.815.059 27.748 50.285 32.101 3.925.194 

Β. Απνζβέζεηο

Τπόινηπα 31.12.2010 0 1.694 24.322 10.168 36.184 

Πξνζζήθεο 0 694 3.851 30 4.575 

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 

Τπόινηπα 31.12.2011 0 2.388 28.173 10.197 40.758 

Πξνζζήθεο 0 694 3.815 1.754 6.262 

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 

Τπόινηπα 31.12.2012 0 3.082 31.988 11.951 47.021 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011 3.815.059 25.360 22.113 21.560 3.884.091 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2012 3.815.059 24.666 18.298 20.150 3.878.173 

Η Δηαηξεία
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5.2 Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 
 

Ποσά σε € 
 

Η Δηαηξεία 

    
Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα 
  

Λνηπά Άπια 
ηνηρεία 

    ύλνιν 

Α. Αμίεο Κηήζεο               

Τπόινηπα 31.12.2010   2.559    154.255      156.814  

Πξνζζήθεο 
 

0  
 

0  
  

0  

Μεηώζεηο 
 

0  
 

0  
  

0  

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0  
 

0  
  

0  

Τπόινηπα 31.12.2011   2.559    154.255      156.814  

Πξνζζήθεο 
 

0  
 

0  
  

0  

Μεηώζεηο 
 

0  
 

0  
  

0  

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0  
 

0  
  

0  

Τπόινηπα 31.12.2012   2.559    154.255      156.814  

        
Β. Απνζβέζεηο               

Τπόινηπα 31.12.2010   2.558    61.702      64.261  

Πξνζζήθεο 
 

0  
 

30.851  
  

30.851  

Μεηώζεηο 
 

0  
 

0  
  

0  

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0  
 

0  
  

0  

Τπόινηπα 31.12.2011   2.558    92.553      95.112  

Πξνζζήθεο 
 

0  
 

30.851  
  

30.851  

Μεηώζεηο 
 

0  
 

0  
  

0  

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0  
 

0  
  

0  

Τπόινηπα 31.12.2012   2.558    123.404      125.963  

        
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011   0    61.702      61.702  

        
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2012   0    30.851      30.851  

 

 

5.3 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 

       31/12/2012 31/12/2011 

Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ ζε € 0  0  

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο: 22.211  21.655  

ύλνιν 22.211  21.655  

 
5.4 Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 
 

Ο λογαριασμός «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2012 31/12/2011 

Πειάηεο εζσηεξηθνύ 235.285  95.465  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 3.727  3.727  

ύλνιν 239.012  99.193  
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5.5 Λνηπέο Απαηηήζεηο 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν σε: 

 
  31/12/2012 31/12/2011 

Διιεληθό Γεκόζην Λνηπέο Απαηηήζεηο 2.105  6.521  

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο δηάθνξνπο (εθηόο επηηαγώλ) 
 

0  

Λνηπνί ρξεώζηεο δηάθνξνη ζε € 194.888  192.688  

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 13  13  

ύλνιν 197.006  199.221  

 
5.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 

Σα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Σακείν 1.436  2.495  

Καηαζέζεηο όςεσο ζε € 19.731  23.205  

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε € 0  0  

ύλνιν 21.167  25.701  

 

5.7 Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 
Σο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Αξηζκόο κεηνρώλ 278.976  218.976 

Σηκή κεηνρήο 2,93 2,93 

ύλνιν 817.400  641.600  

 
την παρούσα χρήση η εταιρεία προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 175.800,00 
€, που καλύφθηκε εξ‟ ολοκλήρου από την μητρική εταιρεία. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 60.000 
μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
817.399,68 € διαιρούμενο σε 278.976 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης.  

 
5.8 Λνηπά Απνζεκαηηθά 
 
Σα λοιπά αποθεματικά έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό  25.546  25.546  

Έθηαθηα απνζεκαηηθά  212  212  

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (5.444) (4.037) 

ύλνιν 20.314  21.720  

 

 

5.9 Απνηειέζκαηα εηο λέν 
 
Η διαφορά στα αποτελέσματα εις νέο από την πρώτη εφαρμογή αναλύεται ως εξής  
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Τπόινηπν (δεκηώλ)/θεξδώλ εηο λέν (422.681) (359.597) 

Γηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα από ηελ πξώηε εθαξκνγή (28.188) (28.188) 

ύλνιν (450.869) (387.785) 
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 Γηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν ηεο πξώηεο εθαξκνγήο 
 

Δπίδξαζε από αλαβαιιόκελε θνξνινγία 4.299 

Δπίδξαζε από κεηαβνιή ζηνπο ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ 6.945 

Δπίδξαζε από ινγηζηηθνπνίεζε ζπκβάζεσλ Leasing 18.877 

Δπίδξαζε από πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη έμνδα (58.308) 

ύλνιν Δπηδξάζεσλ (28.188) 

 

5.10 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο/ απαηηήζεηο 
 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Απνζβέζεηο
Υξεκαηνδνηηθέο  

Μηζζώζεηο
Πξνβιέςεηο

Γηαγξαθή 

Δμόδσλ 

εγθαηάζηαζεο

Αιιαγή 

ζπληειεζηώλ 

Φνξνινγίαο

Λνηπέο 

επηδξάζεηο
ΤΝΟΛΟ

Τπόινηπν 31/12/2010 1.514 3.838 2.077 0 (619) 447 7.257

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 688 0 0 0 (660) 0 28

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 614 614

Τπόινηπν 31/12/2011 2.202 3.838 2.077 0 (1.279) 1.060 7.898

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 688 688

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 352 352

Τπόινηπν 31/12/2012 2.890 3.838 2.077 352 (1.279) 1.060 8.938

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Απνζβέζεηο
Υξεκαηνδνηηθέο  

Μηζζώζεηο
Πξνβιέςεηο

Γηαγξαθή 

Δμόδσλ 

εγθαηάζηαζεο

Αιιαγή 

ζπληειεζηώλ 

Φνξνινγίαο

Λνηπέο 

επηδξάζεηο
ύλνιν

Τπόινηπν 31/12/2010 5.268 10.750 0 15.277 (1.637) 0 29.658

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 221 0 0 4.806 (2.696) 0 2.331

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπν 31/12/2011 5.489 10.750 0 20.083 (4.333) 0 31.989

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 214 4.602 4.816

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0

Τπόινηπν 31/12/2012 5.702 10.750 0 24.686 (4.333) 0 36.805

Τπόινηπν ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31.12.2011 (24.091)

Τπόινηπν ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31.12.2012 (27.867)

Η Δηαηξεία

 
 

5.11 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 8.308  8.308  

ύλνιν 8.308  8.308  

 
5.12 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Σξάπεδεο - ινγαξηαζκνί καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ζε € 2.793.785  2.628.224  

ύλνιν 2.793.785  2.628.224  

 
5.13 Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνύ 8.982  2.362  

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 0  0  

ύλνιν 8.982  2.362  

 
5.14 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Φόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 7.139  8.553  

Φόξνη - Σέιε ακνηβώλ πξνζσπηθνύ 5.244  3.739  

Φόξνη - Σέιε ακνηβώλ ηξίησλ 510  510  

ύλνιν 12.892  12.802  
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5.15 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 
 
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν αποκλειστικά τμήμα των μακροπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας που είναι πληρωτέο έως την 31.12.2013.  

 
5.16 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Πξνθαηαβνιέο Πειαηώλ 0  0  

Καηαζέζεηο κεηόρσλ 0  19.500  

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο 1.270  1.371  

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 63.701  63.701  

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1  1  

Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 16.485  15.867  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρ/ζεηο ζε € 767.602  767.013  

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0  0  

ύλνιν 849.059  867.452  

 
5.17 Βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνύο θηλδύλνπο θαη έθηαθηα έμνδα 10.000  10.000  

ύλνιν 10.000  10.000  

 

5.18 Πσιήζεηο 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 513.211  525.021  

ύλνιν 513.211  525.021  

 

5.19 Κόζηνο Πσιεζέλησλ 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 245.497  242.050  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 13.726  11.150  

Παξνρέο ηξίησλ 33.500  32.742  

Φόξνη - Σέιε 11.700  12.540  

Γηάθνξα έμνδα 11.531  10.898  

Απνζβέζεηο παγίσλ 30.372  29.699  

ύλνιν 346.326  339.079  

 

5.20 Λνηπά Έζνδα 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα  380  120  

Έθηαθηα θέξδε  0  0  

ύλνιν 380  120  
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5.21 Έμνδα δηνίθεζεο 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 54.493  46.671  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 3.047  2.150  

Παξνρέο ηξίησλ 7.436  6.313  

Φόξνη - Σέιε 2.597  2.418  

Γηάθνξα έμνδα 2.560  2.101  

Απνζβέζεηο παγίσλ 6.742  5.727  

ύλνιν 76.873  65.380  

 

5.22 Λνηπά Έμνδα 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα  3.044  947  

Έθηαθηεο δεκίεο 0  0 

Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 3.191  0  

ύλνιν 6.234  947  

 
5.23 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

  31/12/2012 31/12/2011 

Σόθνη θαη έμνδα ινηπώλ ηξαπεδηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 138.314  145.533  

Λνηπά ζπλαθή κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο έμνδα 276  226  

ύλνιν 138.590  145.759  

 
5.24 Φόξνη 
 
  31/12/2012 31/12/2011 

Φόξνη εηαηξείαο βάζε Δ.Λ.Π. 4.530 5.901 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 4.128 2.303 

  8.658  8.204  

Η αναβαλλόμενη υορολογία αναλύεται σε:     

Δπίδξαζε από αιιαγή ζπληειεζηώλ απόζβεζεο (474) (467) 

Δπίδξαζε από ινγηζκό ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 0 0 

Δπίδξαζε από αλαπξνζαξκνγή απνηηκήζεσλ 0 0 

Δπίδξαζε από ινγηζκό πξνβιέςεσλ 0 0 

Δπίδξαζε από δηαγξαθή εμόδσλ εγθαηάζηαζεο 4.602 4.806 

Δπίδξαζε από αιιαγή ζπληειεζηή θνξνινγίαο 0 (2.037) 

Λνηπέο επηδξάζεηο 0 0 

ύλνιν 4.128  2.303  
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6. ΆΛΛΔ ΓΝΩΣΟΠΟΙΉΔΙ 

 
6.1 Κέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή 
 
Οι υπολογισμοί των βασικών κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή μετά τους φόρους των κοινών μετοχών, 
για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εμφανίζονται στη συνέχεια. 
 

 Παράμετροι υπολογισμού αριθμητών κλάσματος υπολογισμού κερδών/ζημιών ανά 
μετοχή 
 

Δηαηξεία Δηαηξεία

Α. Αριθμηηές βαζικών κερδών ανά μεηοχή

Κέπδη μεηά ηοςρ θόποςρ ζςνεσιζόμενυν δπαζηηπιοηήηυν (63.084) (34.227)

Μείον: Μεπίζμαηα ππονομιούσυν μεηοσών πος αθοπούν ηη σπήζη - -

Μείον: Ζημιέρ από εξαγοπέρ ππονομιούσυν μεηοσών - -

Μείον: Ζημιέρ από ππόυπη μεηαηποπή ππονομιούσυν μεηοσών ζε κοινέρ - -

Βαζικά κέρδη κοινών μεηοχών (63.084) (34.227)

Β. Αριθμηηές απομειωμένων κερδών ανά μεηοχή

Βαζικά κέπδη κοινών μεηοσών (63.084) (34.227)

Πλέον: Μεπίζμαηα ππονομιούσυν μεηοσών μεηαηπέτιμυν ζε κοινέρ - -

Κέρδη κοινών μεηοχών με ηα μερίζμαηα μεηαηρέψιμων 

προνομιούχων
(63.084) (34.227)

Παξνύζα ρξήζε Πξνεγνύκελε ρξήζε

 
 

 Παράμετροι υπολογισμού παρανομαστών κλάσματος υπολογισμού κερδών/ζημιών ανά 
μετοχή 

 

Αξηζκόο 

κεηνρώλ
Μέξεο

Αξηζκόο 

κεηνρώλ
Μέξεο

Παξνύζα 

Υξήζε

Πξνεγνύκελε 

ρξήζε

Α. Παξνλνκαζηήο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή

Αξηζκόο Κνηλ ώλ  Μεηνρώλ  Έλ αξμεο (ρσξίο εθείλ εο πνπ παξέρνπλ  δηθαίσκα 218.976 365 114.283 365 218.976 114.283

Α1 Απμήζεηο

Αύμεζε κε κεηξεηά 60.000 38 104.693 44 6.247 12.621

Μεηαηξνπή νκνινγηώλ  ζε θνηλ έο κεηνρέο - - - - - -

Κεθαιαηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ - - - - - -

Απμήζεηο ζε είδνο - - - - - -

Έλ αλ ηη παξνρήο ππεξεζηώλ  (Stock Options) - - - - - -

πλ ελ ώζεηο - - - - - -

Έθδνζε ινηπώλ  πεξηπηώζεσλ  θνηλ ώλ  κεηνρώλ  ππό αίξεζε κε εθπιεξσζε ησλ  

όξσλ  (Options)
- - - - -

Καηάξγεζε δηθαηώκαηνο αλ άθιεζεο, γηα θνηλ έο κεηνρέο πνπ είραλ  απηό ην δηθαίσκα - - - - - -

Α2 Μεηώζεηο κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο

Μεηώζεηο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο - - - - - -

Α3 Μεηαβνιή κεηνρώλ ρσξίο κεηαβνιή ησλ πόξσλ

Αύμεζε θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ - -

Μείσζε θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκό δεκηώλ - - - - - -

Αύμεζε θεθαιαίνπ κε δσξεάλ  δηαλ νκή κεηνρώλ - - - - - -

Μείσζε ηεο νλ νκαζηηθήο αμίαο ησλ  κεηνρώλ  (Split) - - - - - -

Αύμεζε ηεο νλ νκαζηηθήο αμίαο ησλ  κεηνρώλ  (Rev erse Split) - - - - - -

ύλνιν Μέζσλ ηαζκηζκέλσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ 278.976 218.976 225.223 126.904

Παξνύζα ρξήζε Πξνεγνύκελε ρξήζε ηαζκηζκέλε ηηκή
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 Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 
Οι τελικοί υπολογισμοί των βασικών κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή εμφανίζονται στη συνέχεια. 

 
    Παξνύζα ρξήζε 

Πξνεγνύκελε 
ρξήζε 

    Δηαηξεία Δηαηξεία 

Α Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή     

  Βαζηθά Κέξδε Κνηλώλ Μεηνρώλ (63.084) (34.227) 

  Μέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 225.223 126.904 

  Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (0,2801) (0,2697) 

 
6.2 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

6.3 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.   
Σο γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 
επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η 
οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο.  Σο 
Διοικητικό υμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου 
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της 
εταιρείας, 

 χεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών, και  

 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Σα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,  
εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 
 

 Κίνδυνος αγοράς 
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές 
ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν 
διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.  
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται σε δύο βασικά είδη κινδύνων: το συναλλαγματικό 
κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου. 
 

 υναλλαγματικός κίνδυνος 
Δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές 
των χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες 
διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.  
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Όλες οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας, γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού 
περιβάλλοντος  (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. 
 

 Κίνδυνος επιτοκίου 
Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της στον κίνδυνο ταμειακών ροών 
επιτοκίου όσον αφορά τη χρηματοδότησή της. Σην 31η Δεκεμβρίου 2012, η εταιρεία είναι 
εκτεθειμένη στις μεταβολές του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό. τον πίνακα που 
ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας από την πιθανή μεταβολή των 
επιτοκίων. 
 

    

Μεηαβνιή κέζνπ επηηνθίνπ 2,00% -2,00% 

Δπίδξαζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 61.689 (61.689) 

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα  (61.689) 61.689 

 

 Πιστωτικός κίνδυνος 
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναλύονται ως εξής: 
 

  2012 2011 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 456.111 313.536 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 21.167 25.701 

 
Σα ταμειακά ισοδύναμα αφορούν καταθέσεις  της εταιρείας και μετρητά. 
Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η εταιρεία δεν 
εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο καθώς ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των 
αντισυμβαλλόμενων. 
 

 Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών 
των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση. 

6.4 Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 
 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα (going-concern)  

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους, και 

 να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ‟ αυτόν τον τρόπο το κόστος 
κεφαλαίου. 

 
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να 
μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες 
μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. υγκεκριμένα η διοίκηση 
της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική υνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
έως το ποσό των 250 χιλ. € με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας 
της εταιρείας.    
 
 

6.5 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας κατά την 31.12.2012 ήταν δεκατρία άτομα 
(13)  άτομα και κατά την 31.12.2011 δώδεκα (12) άτομα. 
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6.6 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

α.α Πεξηγξαθή 31/12/2012 31/12/2011 

1. Έζνδα 400.905 394.688 

2. Έμνδα 24.000 24.000 

3. Απαηηήζεηο 241.393 98.432 

4. Τπνρξεώζεηο 831.303 850.213 

5. πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο 0 0 

6. Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο 0 0 

7. Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο 0 0 

 

 
6.7 Δκπξάγκαηα βάξε 
Επί της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 4,4 εκ. € για την 
εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  
 

6.8 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να 
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας. 
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ΣΟΙΥΔΊΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΔ ΥΡΉΗ 2012 
 

Αξκόδηα Τπεξεζία: ύνθεση Γιοικητικού υμβουλίου

Γηεύζπλζε Γηαδπθηίνπ:                                                              Υαηδόβνπινο Γεώξγηνο - Πξόεδξνο ηνπ Γ 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Γηαθνπκήο Μηραήι - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Κνληδάξεο Γεκήηξηνο - Μέινο

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο:                                                                  ύξκαο Γεκήηξηνο - Μέινο

Διεγθηηθή εηαηξία:                                                                                    Γηαθνπκάθεο ηέθ αλνο - Μέινο

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:                                                       

31/12/2012 31/12/2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 3.878.173 3.884.091 Κύθινο εξγαζηώλ 513.211 525.021 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 30.851 61.702 Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 166.885 185.942 

Λνηπα κε θπθινθ νξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 22.211 21.655 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη                         

Απνζέκαηα 0 0  επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 84.158 119.736 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 239.012 99.193 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξσλ (54.426) (26.023)

Λνηπά θπθινθ νξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 218.173 224.922 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) (63.084) (34.227)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 4.388.420 4.291.564 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θ όξνπο (β) 0 0

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α+β) (63.084) (34.227)

Μεηνρηθό Κεθ άιαην 817.400 641.600 

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο (430.555) (366.065) Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,2801) (0,2697)

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξίαο (α) 386.844 275.535 Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €)  -  - 

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 2.793.785 2.628.224 Κέξδε/ (δεκηέο) πξν θ όξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 36.175 32.398  απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 121.271 155.162 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 290.683 462.791 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 880.932 892.616 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 4.001.576 4.016.029 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β) 4.388.420 4.291.564 

01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

1. Γελ ζεκεηώζεθε κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2012 θαη 01.01.2011 αληίζη.) 275.535 5.465 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θ όξνπο (63.084) (34.227)

ή δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο. Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθ αιαίνπ 174.394 304.296 

3. Γελ έιαβε ρώξα αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. Διανεμηθέν Μέπιζμα  -  - 

Μεηαθ νξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό  -  - 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα) 386.844 275.535 

Η κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη θαηά ηελ 31.12.2012 ην 100%  ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο.

5. Με ηελ από 01.10.2012 απόθ αζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο έγηλε πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθ αιαίνπ πνπ είρε απνθ αζίζεη κε ηελ από 30.6.2012 απόθ αζή ηεο ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ.Σν πνζό ηεο θαηαβνιήο

αλήιζε ζε 175.800,00 Δπξώ πνπ αληηζηνηρεί ζε 60.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 Δπξώ εθάζηεο. Άκεζε κέζνδνο 

6. Οη αλέιεγθηεο θ νξνινγηθά ρξήζεηο παξαηίζεληαη ζην θεθ άιαην 6 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

7. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθ νξέο, θαζώο θαη απνθ άζεηο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη  λα έρνπλ Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο 373.680 431.819 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ (404.004) (279.197)

8. Η εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνβιέςεηο : Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθ ώλ) θ όξσλ (4.530) (5.901)

i) γηα αλέιεγθηεο θ νξνινγηθά ρξήζεηο 10.000 € Σόθνη πιεξσζέληεο (105.136) (145.759)

ii) ινηπέο πξνβιέςεηο  8.308 € ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (139.990) 962 

9. Δπί ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθ εί πξνζεκεηώζεηο πνζνύ 4,4 εθ. € Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

10. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2012 ήηαλ 13 άηνκα. Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (344)  - 

11.Σν ζέκα έκθ αζεο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή αλαθ έξεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα ίδηα θεθ άιαηα ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2012 έρνπλ Δηζπξάμεηο από πώιεζε ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ  -  - 

θαηαζηεί κηθξόηεξα από ην 1/2 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθ αιαίνπ. Σόθνη εηζπξαρζέληεο  -  - 

12.Σα πνζά ησλ εθξνώλ θαη εηζξνώλ ηεο εηαηξίαο από θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24) ζσξεπηηθά  Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  -  - 

από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο έρνπλ ώο εμήο : ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (344) 0 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

πνζά ζε € Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθ αιαίνπ 175.800 306.750

1) Έζνδα Ειζππάξειρ από εκδοθένηα /αναληθ θένηα δάνεια  -  - 

Εξοθ λήζειρ δανείων (40.000) (321.376)

Μεπίζμαηα πληπωθένηα  -  - 

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 135.800 (14.626)

(4.534) (13.663)

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 25.701 39.364

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 21.167 25.701

                  

Γηα ηελ Μ. ΓΙΑΚΟΤΜΗ - Γ. ΚΟΝΙΓΑΡΗ Ο.Δ.

6) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο

ΑΡ.ΑΓΔΙΑ 09919  Α  ́ΣΑΞΔΩ

2) Έμνδα

3) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

4) Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

5) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο

7) Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο

Ο ΛΟΓΙΣΖ

Α.Γ.Σ.   ΑΔ.141332

ΥΑΣΕΟΒΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                     ΓΙΑΚΟΤΜΖ ΜΙΥΑΖΛ

0

0

0

                                             Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

400.905

24.000

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)

ΚΟΝΙΓΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΙΟ

Α.Γ.Σ:  ΑΚ 639689

                   Νέν Φάιεξν, 28 Μαξηίνπ 2013

31.12.2012

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

                                                         Α.Γ.Σ. .049311

241.393

831.303

εηαηξεία "Πεξζεύο Αλώλπκνο Δηαηξεία Δθκεηάιιεπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Φνξέσλ Τγεηνλνκηθήο Μέξηκλαο" πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα. 

      ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

 1.4.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

 1.1.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ  (Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ) 1.2.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

2. Γελ έιαβαλ ρώξα εηαηξηθά γεγνλόηα όπσο εμαγνξά, ζπγρώλεπζε άιιεο εηαηξίαο ή θιάδνπ, απόζρηζε θιάδνπ, αλαδηάξζξσζε 

4. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε κεηξηθή  

Grant Thornton ΑΔ (ΑΜΟΔΛ 127)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθ νξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΑΚΣΑΙΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΣΑΘΜΔΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ" 

πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. 

www.metropolitan-hospital.gr

Με ζύκθ σλε γλώκε - ζέκα έκθ αζεο

ΑΚΣΑΙΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΣΑΘΜΔΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ θαη Δηξήλεο 2, Νέν Φάιεξν Σ.Κ 18547

 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 46427/02/Β/00/83 - ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 44969707000

ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ 

ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

28 Μαξηίνπ 2013

Παπαγηαλλόπνπινο Κππξηαλόο (ΑΜΟΔΛ 14261)
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