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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από 
την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και 
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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 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 «ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική 
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 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 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ 
Αρ. Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 22771 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

 

Ποσά σε Ευρώ. 
   

    

 
Σηµ. 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώµατα πάγια 5 377.543 423.843 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 - 10.000 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14 763 1.126 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8 1.890 1.892 

  380.196 436.861 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

 
 

Αποθέµατα 7 291.967 316.557 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 698.373 771.302 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 23.319 21.987 

  
1.013.659 1.109.847 

Σύνολο ενεργητικού  1.393.854 1.546.708 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

 
 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο 10 1.170.000 1.170.000 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 
 

(689.472) (554.524) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

480.528 615.476 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Επιχορηγήσεις 12 183.345 183.345 

  183.345 183.345 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

 
 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 168.616 186.521 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 11 561.366 561.366 

  729.982 747.887 

Σύνολο υποχρεώσεων  913.327 931.232 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.393.854 1.546.708 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
   

 
Σηµ. 1-Ιαν έως            

31-∆εκ-12 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-11 

Πωλήσεις  69.795 210.385 

Κόστος πωληθέντων 15 (162.571) (269.646) 

Μεικτό κέρδος 
 

(92.776) (59.260) 

Έξοδα διάθεσης 15 (15) (79) 

Έξοδα διοίκησης 15 (34.498) (45.166) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 16 (7.217) (2) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  (134.506) (104.507) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 17 (79) (151) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων  (134.585) (104.658) 

Φόρος εισοδήµατος 19 (364) (8) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης  (134.949) (104.667) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

 

Ποσά σε Ευρώ. 
1-Ιαν έως                 
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως                 
31-∆εκ-11 

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης (134.949) (104.667) 

 
  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) χρήσης (134.949) (104.667) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Ποσά σε Ευρώ. 

   

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

1-Ιαν-11 1.410.000 (890.857) 519.143 

Καθαρό κέρδος χρήσης - (104.667) (104.667) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) χρήσης  - (104.667) (104.667) 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) (240.000) 441.000 201.000 

 (240.000) 441.000 201.000 

31-∆εκ-11 1.170.000 (554.524) 615.476 

    
1-Ιαν-12 1.170.000 (554.524) 615.476 

Καθαρό κέρδος χρήσης - (134.949) (134.949) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα    
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / ( Έξοδα) χρήσης  - (134.949) (134.949) 

31-∆εκ-12 1.170.000 (689.472) 480.528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
Σηµ. 01.01.2012 - 

31.12.2012 
01.01.2011 - 
31.12.2011 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 
   

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 
 

(134.585) (104.658) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
 

 
 

Αποσβέσεις 5,6 57.194 61.541 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 17 (60) (146) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17 140 298 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

 
 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 
 

24.590 58.443 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
 

72.932 218.248 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
 

(17.905) (254.832) 

Μείον:  
 

 
 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 17 (140) (298) 

Καταβεβληµένοι φόροι 
 

- (10.469) 

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 
 

2.166 (31.873) 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
 

 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 5 (894) (1.071) 

Τόκοι εισπραχθέντες 17 60 146 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
 

(834) (924) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης 
(α)+(β)  1.332 (32.797) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  21.987 54.785 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 
 

23.319 21.987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως στην κατασκευή, εµπορία και εγκατάσταση προκατασκευασµένων 
δοµικών στοιχείων (πλωτών προβλητών) για λιµενικά έργα.    

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 
γραφεία της είναι στο Πόρτο Λάγος , ΤΚ 67063 Ξάνθη. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει έµµεσα στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 100% µέσω της 100% θυγατρικής της, ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, και η οποία 
περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας 
"ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισιά. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2013 και 
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετοχών. Είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου 
της Εταιρείας: www.ellaktor.com 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους . 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που 
εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.   

2.1.1 Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και 
τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσµα της 
οικονοµικής κρίσης, έχει δηµιουργηθεί σηµαντική οικονοµική αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα 
σε σχέση µε την Ελληνική οικονοµία. Μετά από προσεκτική εξέταση, και για τους λόγους που εξηγούνται στην 
∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου (σηµείωση 3), η Εταιρεία θεωρεί ότι: (α) η προετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων στη βάση της συνεχούς δραστηριότητας δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία 
και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται ορθά σε σχέση µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η 
Εταιρεία και (γ) έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα λειτουργίας και δράσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που 
ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. 
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταρείας. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταρείας. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται 
µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 
χρηµατοοικονοµικά. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων 
υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι 
µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της 
έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να 
αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει 
εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
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Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των 
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 
µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που 
σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση 
της οικονοµικής οντότητας. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις 
για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του 
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 
2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 
πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από 
το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως 
ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν 
χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 
τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 
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2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας  επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 
οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») το οποίο είναι και το νόµισµα 
παρουσίασης. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα 
και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 

2.4 Μισθώσεις 

Εταιρεία  ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος 
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία  διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 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 στα δάνεια. Το 
µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 
µίσθωσής τους. 

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. 
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 
την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : 

- Κτίρια 20 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 9 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 - 7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 5 - 7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον  
κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.7). 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 
αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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2.6 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεως µείον τις αποσβέσεις.  Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

2.7 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη 
αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την 
εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες.) Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί 
αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

2.8 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και 
των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος 
και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.9 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν 
είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις 
δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των 
απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία 
τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης 
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα της χρήσης.  

2.10 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας 

2.12 ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της 
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αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία  έχει το δικαίωµα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

2.13 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα 
λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης 
στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 
την ηµεροµηνία ισολογισµού  και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η 
διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές 
αρχές.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 
ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο 
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό. 

2.14 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση 
ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον 
διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

2.15 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από την πώληση και εγκατάσταση πλωτών προβλητών. 
Τα 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.Τα έσοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν 
υπάρχει αποµείωση των δανείων χορηγηθέντων και απαιτήσεων, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται 
χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις µελλοντικές ροές για σκοπούς αποµείωσης.  
Στην περίπτωση εκείνη, όπου η Εταιρεία ενεργεί ως αντιπρόσωπος, η προµήθεια και όχι το ακαθάριστο έσοδο 
λογίζεται ως έσοδο. 
 

2.16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρέωσεις  

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί 
κατά την άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί 
κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν 
όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην 
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εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

2.17 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία  θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να 
αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων ή την κατασκευή έργων, 
περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και 
µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά 
αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

2.18 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. ∆ιαφορές 
που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, µεταβολές σε τιµές αγοράς πρώτων υλών όπως σίδηρος, 
τσιµέντο κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο επιτοκίων. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα, δανεισµός , προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω 
χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης και διαµορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσων και  
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο 
καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Οι 
υπηρεσίες της Εταιρείας παρακολουθούν στενά τις τάσεις στις επιµέρους αγορές όπου αναπτύσσεται 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα 
δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 

             i) Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα 

Οι µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα και η δηµοσιονοµική θέση του Ελληνικού ∆ηµοσίου έχουν 
επιδεινωθεί σηµαντικά και αυτό είχε επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας, στα αποτελέσµατα των 
δραστηριοτήτων της και στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της . 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες 
µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα.  

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, η έγκριση των πιστωτικών ορίων είναι αποτέλεσµα µιας πιο 
αυστηρής διαδικασίας που εµπλέκει όλα τα επίπεδα της ανώτερης διοίκησης. Η Εταιρεία παρακολουθεί 
επισταµένα τα υπόλοιπα των χρεωστών της  και σε απαιτήσεις όπου εντοπίζεται πιστωτικός κίνδυνος, γίνεται 
αξιολόγηση σύµφωνα µε τις καθιερωµένες πολιτικές και διαδικασίες και διενεργείται η κατάλληλη πρόβλεψη για 
αποµείωση 

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις 
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υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο 
εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της  
και τις ανάγκες της  σε πιστωτικά όρια γενικότερα (π.χ. ανάγκες σε χρηµατοδότηση, Εγγυητικές Επιστολές κλπ.). 
Η Εταιρεία επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά όρια για την 
κάλυψη των αναγκών της.  

3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της εταιρείας ,την 
επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας  θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός 
∆ανεισµός της Εταιρείας  (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µείον ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα).  

Ο Kαθαρός δανεισµός της εταιρείας στις 31.12.2012 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Καθαρός ∆ανεισµός της Εταιρείας     

   
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 31-∆εκ.-12 31-∆εκ.-11 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 561.366 561.366 

Σύνολο δανείων 561.366 561.366 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  23.319 21.987 

Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα 538.047 539.378 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιων Εταιρείας 480.528 615.476 

Σύνολο Κεφαλαίων 1.018.574 1.154.855 

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 0,528 0,467 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.12 υπολογίζεται σε  52,8% (2011:46,7%). Ο δείκτης κεφαλαιακής 
µόχλευσης για την Εταιρεία υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς το σύνολο 
των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).  

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν 
ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε 
σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι 
υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας . 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 
υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του 
φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 
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5 Ενσώµατα πάγια    

 

Ποσά σε Ευρώ. 
      

 
Οικόπεδα & 

Κτίρια 
Μεταφορικά 

µέσα  
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος      
1-Ιαν-11 495.098 14.081 484.570 17.565 1.011.314 

Προσθήκες εκτός από leasing - - 1.071 - 1.071 

31-∆εκ-11 495.098 14.081 485.641 17.565 1.012.385 

      
1-Ιαν-12 495.098 14.081 485.641 17.565 1.012.385 

Προσθήκες εκτός από leasing - - - 894 894 

31-∆εκ-12 495.098 14.081 485.641 18.460 1.013.279 

      

      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

     
1-Ιαν-11 (135.426) (14.081) (370.543) (16.951) (537.001) 

Αποσβέσεις χρήσης (24.755) - (26.559) (227) (51.541) 

31-∆εκ-11 (160.181) (14.081) (397.102) (17.179) (588.542) 

      
1-Ιαν-12 (160.181) (14.081) (397.102) (17.179) (588.542) 

Αποσβέσεις χρήσης (24.755) - (21.369) (1.070) (47.194) 

31-∆εκ-12 (184.936) (14.081) (418.472) (18.248) (635.736) 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 334.917 - 88.539 387 423.843 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 310.162 - 67.170 212 377.543 

 

 Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΠΛΩ - ΚΑΤ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 

(19) / (26) 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία    
 
Ποσά σε Ευρώ. 

   

 
Λογισµικό Λοιπά  Σύνολο 

Κόστος    
1-Ιαν-11 5.855 40.000 45.855 

31-∆εκ-11 5.855 40.000 45.855 

    
1-Ιαν-12 5.855 40.000 45.855 

31-∆εκ-11 5.855 40.000 45.855 

    
Συσσωρευµένες αποσβέσεις    
1-Ιαν-11 (5.855) (20.000) (25.855) 

Αποσβέσεις χρήσης - (10.000) (10.000) 

31-∆εκ-11 (5.855) (30.000) (35.855) 

    
1-Ιαν-12 (5.855) (30.000) (35.855) 

Αποσβέσεις χρήσης - (10.000) (10.000) 

31-∆εκ-12 (5.855) (40.000) (45.855) 

    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 - 10.000 10.000 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 - - - 

 
 
 
 
7 Αποθέµατα 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Παραγωγή σε εξέλιξη 291.967 316.557 

Σύνολο 291.967 316.557 

 
 
 
 
8 Απαιτήσεις 
 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Πελάτες (εκτός από παρακρατηµένες εγγυήσεις) 444.869 474.008 

Σύνολο Πελατών 444.869 474.008 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη - 24.049 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 444.869 498.057 

Λοιπές Απαιτήσεις 255.394 275.138 

Σύνολο 700.262 773.194 

 
 

 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.890 1.892 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 698.373 771.302 

 700.262 773.194 
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 Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» της χρήσης του 2012 ποσού ευρώ 255.394 περιλαµβάνει ποσό 64.292 από 
«Προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους φόρους, χρεωστικό ΦΠΑ και προκαταβολές προµηθευτών / 
πιστωτών» , 1.420 από «Επιταγές εισπρακτέες» , 163 από «Έξοδα επόµενων χρήσεων» , 183.345 από «Έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα» και  6.174 από «Λοιπούς χρεώστες». 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31.12.12 έχει ως εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

  
 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα - - 

Είναι σε καθυστέρηση: 
  

3  - 6 µήνες  861 408.251 

6 µήνες - 1έτος  391.424 8.013 

1 - 2 έτη  52.584 75.311 

2 - 3 έτη - 6.482 

Καθαρές απαιτήσεις Πελατών 444.869 498.057 

 
 
Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
Όλες οι απαιτήσεις είναι σε ευρώ. 
 
 
 
 
 
9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Ποσά σε Ευρώ. 

 

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 51 213 

Καταθέσεις όψεως 23.268 21.775 

Σύνολο 23.319 21.987 

 
 
Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι σε Ευρώ. 
 
 
 

10 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Ποσά σε Ευρώ. 

   

 
Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο  Σύνολο 

1-Ιαν-11 3.429.730 1.410.000 1.410.000 

Έκδοση νέων µετοχών (529.730) (240.000) (240.000) 

31-∆εκ-11 2.900.000 1.170.000 1.170.000 

    
1-Ιαν-12 2.900.000 1.170.000 1.170.000 

31-∆εκ-12 2.900.000 1.170.000 1.170.000 
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11 ∆άνεια 
 
Ποσά σε Ευρώ.  

 

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  
 

Από συνδεδεµένα µέρη 561.366 561.366 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 561.366 561.366 

   
Σύνολο δανείων 561.366 561.366 

 

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων περιγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Σύνολο 

31-∆εκ-11  
Σύνολο δανείων 561.366 561.366 

561.366 561.366 

31-∆εκ-12  
Σύνολο δανείων 561.366 561.366 

561.366 561.366 

Το σύνολο του δανεισµού της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. 

12 Επιχορηγήσεις 

 
Ποσά σε Ευρώ.   

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

   
Στην αρχή της χρήσης 183.345 183.345 

Στο τέλος της χρήσης 183.345 183.345 

 
 
13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Ποσά σε Ευρώ.   

 
31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Προµηθευτές 140.821 155.282 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.916 19.973 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 16.879 11.266 

Σύνολο 168.616 186.521 

 
 

 
Βραχυπρόθεσµες 168.616 186.521 

Σύνολο 168.616 186.521 
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Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» της χρήσης του 2012 ποσού ευρώ 10.916 περιλαµβάνει ποσό 10.110 από 
«Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους», 574 από «Πιστωτές µηχανηµάτων» και 232 από «Λοιπούς Πιστωτές». 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρώ. 

14 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

 Ποσά σε Ευρώ.   31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:       

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες   763 1.126 

    763 1.126 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:     

 Ποσά σε Ευρώ.   31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης   (1.127) (1.135) 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων    364 8 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης   (763) (1.127) 

 

 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

 
 
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:       
Ποσά σε Ευρώ.     

  
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Σύνολο 

1-Ιαν-11 1.135 1.135 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (8) (8) 

31-∆εκ-11 1.127 1.127 

      

1-Ιαν-12 1.127 1.127 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (364) (364) 

31-∆εκ-12 763 763 
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15 Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε Ευρώ. 
         

 
1-Ιαν έως 31-∆εκ-12 

 
1-Ιαν έως 31-∆εκ-11 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 8.720 - - 8.720  
- - - - 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 49.178 - - 49.178  
117.786 - - 117.786 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  46.124 - 1.070 47.194  
51.314 - 227 51.541 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  - - 10.000 10.000  
- - 10.000 10.000 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και 
συντήρησης ενσώµατων παγίων 

493 - - 493 
 

403 - 92 496 

Ενοίκια λειτουργικών 
µισθώσεων    -  

115 - 6.000 6.115 

Αµοιβές τρίτων  45.489 - 8.397 53.886 
 

67.595 - 7.898 75.493 

Λοιπά 12.566 15 15.031 27.612 
 

32.432 79 20.948 53.459 

Σύνολο 162.571 15 34.498 197.083 
 

269.646 79 45.166 314.891 

 

 

16 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως            
31-∆εκ-11 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) (7.217) (2) 

Σύνολο (7.217) (2) 

 

 

17 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως            
31-∆εκ-11 

Έσοδα τόκων 60 146 

Καθαρά (έξοδα) / Έσοδα τόκων 60 146 

   
  ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (140) (298) 

 (140) (298) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά (79) (151) 
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18 Παροχές σε εργαζοµένους 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
1-Ιαν έως                   
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως                   
31-∆εκ-11 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 7.201 - 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.519 - 

Σύνολο 8.720 - 

 

19 Φόρος εισοδήµατος 

Ποσά σε Ευρώ. 
  

 
1-Ιαν έως            
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως            
31-∆εκ-11 

Αναβαλλόµενος φόρος  364 8 

Σύνολο 364 8 

 

Σύµφωνα µε το Ν. 3943/2011, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται σε 20% για 
τη διαχειριστική χρήση 2011 και µετά. Επιπλέον, επιβάλλεται 25% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που 
διανέµουν ηµεδαπές εταιρείες, η οποία επιβαρύνει το δικαιούχο και εφαρµόζεται σε διανεµόµενα κέρδη που 
εγκρίνονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανεµήθηκαν εντός του έτους 2011 ο 
συντελεστής παρακράτησης είναι 21%. 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που 
οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που 
ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος 
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο 
Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο 
εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της 
τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  Ο έλεγχος 
αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής 
της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
Για τις µεταβολές στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία που έλαβαν χώρα µετά την 31.12.2012 βλέπε σηµείωση 
23. 
 
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ. 1-Ιαν έως              
31-∆εκ-12 

1-Ιαν έως              
31-∆εκ-11 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (134.585) (104.658) 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 

(26.917) (20.932) 

 
  

Αναµορφώσεις   

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 2.760 - 

∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

- 189 

Φορολογικές ζηµιές χρήσης  24.521 20.751 

Φόροι 364 8 
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20 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Η εκτίµηση της εταιρείας 
είναι  ότι οι διαφορές που ενδεχοµένως προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο της χρήσεως αυτής δεν θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

- Για τη χρήση 2011 η εταιρία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και της χορηγήθηκε «Φορολογικό 
Πιστοποιητικό».  

- Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει επίσης υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
όπως 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 η εκτίµηση της εταιρείας είναι ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 
στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

    
 
 

21 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 
µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 

 
Ποσά σε Ευρώ. 

  

  31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 8.500 - 

 
Αγορές  από συνδεδεµένα µέρη 8.500 - 

    

  31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

α) Απαιτήσεις - 24.049 

 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη - 24.049 

β) Υποχρεώσεις 578.245 572.631 

 
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 578.245 572.631 
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22 Λοιπές σηµειώσεις 

1) Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

2) ∆εν απασχολήθηκε προσώπικο στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2012 και 2011. 

3) Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2012 ανέρχονται σε ευρώ 2.000. (2011: ευρώ 2.000). 

4) Σχετικά µε γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 31/12/2012 έχει περιοριστεί σε ποσό 
µικρότερο  του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα συγκληθεί µέσα 
σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσεως θα λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε να µπορέσει η 
εταιρεία να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Συγκεκριµένα, πρόκειται: 

α) να κεφαλαιοποιηθεί µέρος των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τη Μητρική της «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» € 
200.000,00 περίπου και  

β) να µειωθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε συµψηφισµό ζηµιών κατά  € 175.000,00 περίπου. 

 
 

23 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Στις 23.01.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες αλλαγές είναι ότι 
σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για 
τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 
2014 ορίζεται σε 10%.  

 
 
 
 
 
 
    Πόρτο Λάγος Ξάνθη , 27 Μαρτίου 2013 
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