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Έκθεση του Διοκητικού Συμβουλίου  

Σημαντικά Γεγονότα και προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας 

Kύριοι μέτοχοι, 

 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της 
κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01-31.12.2012) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για 
την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας καθώς και περιγραφή των σημαντικών 
γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση.   

Κατά την κλειόμενη χρήση η εταιρία δεν είχε  δραστηριότητα.   Οι ζημίες της χρήσης μετά από φόρους ανήλθαν 
σε € 18,3 χιλ. έναντι €  73,5 χιλ.  για τη χρήση 2011.  

Ο κλάδος της ανάπτυξης των ακινήτων, στον οποίο δραστηριοποιείται πλέον και η εταιρία,  εμπεριέχει 
κινδύνους που μπορεί να σχετίζονται με παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση του ακινήτου, η εμπορικότητά 
του, το είδος της χρήσης του ακινήτου ανάλογα με τις μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν στην 
αγορά. Ο κίνδυνος μείωσης μιας επένδυσης εξαιτίας αλλαγών στους παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία 
της αγοράς, σχετίζεται με τους επιχειρησιακούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία. 

Σε σχέση πάντα με τις συνθήκες και τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα στην αγορά των ακινήτων και  
αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της εμπειρίας που διαθέτει και της διασφαλίζει ο Όμιλος στον οποίο εντάσσεται, 
η εταιρία θα προχωρήσει με προσεκτική και επιλεκτική αξιολόγηση ευκαιριών με παρακολούθηση της αγοράς 
για οποιαδήποτε εφαρμογή επενδυτικών πλάνων.    

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης  της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί  κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε 
να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 

Μετά τα όσα σας εκθέσαμε, σας καλούμε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις Χρήσεως 
2012 και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού  Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να 
απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και 
τον ορκωτό ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 2012. 

Κηφισιά,  15 Μαρτίου 2013 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ &  Διευθύνων Σύμβουλος 

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση 
Ελέγχου, που χορήγησα με ημερομηνία  19 Μαρτίου  2013. 

Αθήνα,  19 Μαρτίου  2013 

Η Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ  

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15061 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή 

(ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ) 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας «PMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της PMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής 

θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και  συνολικών εσόδων, 

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 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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. 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 δικλείδες 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 
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την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή 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 του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 

43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 

Η Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15061 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση Οικονομικής θέσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σημ. 31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε ακίνητα 5 728.469 728.469
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 182 182

728.651 728.651
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 653 162
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 25.485 42.230

26.139 42.392
Σύνολο ενεργητικού 754.790 771.043

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 9 959.850 959.850
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον (219.033) (200.718)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 740.817 759.132

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 13.973 11.911

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Σύνολο υποχρεώσεων 13.973 11.911
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 754.790 771.043  
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή. 

Σημ. 31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Πωλήσεις - -
Κόστος πωληθέντων - -
Μεικτό κέρδος/(ζημία) - -
Έξοδα διοίκησης 12 (18.840) (62.881)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 14 (194) (2.085)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (19.034) (64.966)
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 11 719 1.133
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων σύνολο (18.316) (63.832)
Φόρος εισοδήματος 13 - (9.718)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από  φόρους σύνολο                                                  (18.316) (73.550)

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή -βασικά (σε €) (0,1030) (0,4138)  

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



          PMS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES  Α.Ε. 

 

 
 

(9) / (24) 

 

                                                            PMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                   
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡEΣΙΩΝ                                                

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                                       
από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

Κατάσταση συνολικών εσόδων 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

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

Καθαρά κέρδη /(ζημίες) χρήσης (18.316) (73.550)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές - -
Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων προς πώληση - -
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - -
Λοιπά - -

Λοιπά συνολικά έσοδα /(ζημίες) χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους) - -
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(ζημίες) χρήσης (18.316) (73.550)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(ζημίες) περιόδου χρήσης  σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής (18.316) (73.550)
Δικαιώματα μειοψηφίας - -  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                                       
από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2011 959.850 (127.168) 832.682

Καθαρό κέρδος/(ζημία) χρήσης - (73.550) (73.550)

Συγκεντρωτικά έσοδα χρήσης - (73.550) (73.550)

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - - -

31 Δεκεμβρίου 2011 959.850 (200.718) 759.132

1 Ιανουαρίου 2012 959.850 (200.718) 759.132

Καθαρό κέρδος/(ζημία) χρήσης - (18.316) (18.316)

Συγκεντρωτικά έσοδα χρήσης - (18.316) (18.316)

31 Δεκεμβρίου 2012 959.850 (219.033) 740.817
 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                                       
από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σημ. 31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (18.316) (63.832)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Απομειώσεις - 47.200
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (719) (1.148)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - 15
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 8 (492) 305
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.062 2.062
Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα - (15)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (17.464) (15.413)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες 11 719 1.148
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) 719 1.148
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
χρήσης (α)+(β) (16.745) (14.265)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 8 42.230 56.495
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  χρήσης 8 25.485 42.230  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                                       
από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρία  έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση, ανπάπτυξη, εκμετάλλευση  ακινήτων και την παροχή συναφών 
υπηρεσιών.   

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά  γραφεία της  είναι στην Ερμού 25 Ν. Κηφισιά .  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της REDS A.E.  και  είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.reds.gr     

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις  15 Μαρτίου  2013. 

 

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 χρήσεις  που 
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ 
που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι  οικονομικές καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση και σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη 
αξία τους. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 
κρίσης από την Διοίκηση 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. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                                       
από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

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 η μεταγενέστερα. 
Η εκτίμηση της εταιρίας  σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

ΔΠΧΑ 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 Εταιρία έχει συνεχιζόμενη 
ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

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

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

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 
την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου 
θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη 
λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα,  διότι δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

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

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 

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

Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση                                                       
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ΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

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. 

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

Το ΣΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

ΔΛΠ 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. 
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ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

 

2.3 Συγκριτικές πληροφορίες  

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση 
κατά την παρούσα χρήση.   

2.4 Στρογγυλοποιήσεις   

Τα ποσά που εμπεριέχονται στις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ, διαφορές που 
ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.  

2.5 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ακίνητα τα οποία κατέχονται για μακροχρόνιες εκμισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη  ή και τα δύο, και δεν 
χρησιμοποιούνται από την Εταιρία, κατηγοριοποιούνται ως επένδυση σε ακίνητα. Οι Επενδύσεις σε ακίνητα 
περιλαμβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 

Από 1η Ιανουαρίου η Εταιρία  έχει εφαρμόσει το τροποποιημένο ΔΛΠ 40, σύμφωνα με το οποίο τα ακίνητα τα 
οποία κατασκευάζονται ή αναπτύσονται για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα κατηγοροποιούνται εξ΄ 
αρχής στις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών άμεσων εξόδων κτήσης και των εξόδων δανεισμού. Τα κόστη δανεισμού 
που αφορούν την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών ακινήτων κεφαλαιοποιούνται στο κόστος της 
επένδυσης για όσο διάστημα διαρκεί η απόκτηση ή η κατασκευή και παύουν να κεφαλαιοποιούνται όταν το 
πάγιο ολοκληρωθεί ή σταματήσει η κατασκευή του.  Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα 
επιμετρώνται σε κόστος μείον αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Οι αποσβέσεις των επενδυτικών ακινήτων 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο,  βάσει της ωφέλιμης ζωής τους που εκτιμάται σε 40 έτη, πλην των 
διατηρητέων μη ανακαινισθέντων κτιρίων τα οποία αποσβένονται σε 20 έτη. 

Μεταγενέστερες δαπάνες λογίζονται προσθετικά στην λογιστική αξία του ακινήτου, μόνο όταν είναι πιθανόν 
ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρία και ότι 
το κόστος αυτού μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Όλα τα άλλα κόστη από επιδιορθώσεις και συντήρηση 
βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης την οποία αφορούν. 

Εάν μια επένδυση σε ακίνητο μεταβληθεί σε ιδιοχρησιμοποιούμενο πάγιο, τότε κατηγοριοποιείται στις 
ενσώματες ακινητοποιήσεις. Κατ’ αντιστοιχία επενδύσεις σε ακίνητα για τις οποίες η Εταιρία έχει 
προσυμφωνήσει την πώλησή τους, κατηγοριοποιούνται ως αποθέματα.  
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2.6 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 Εταιρία  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 : 

- Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός 3 -5 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. 

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.   

Τα κόστη δανεισμού που προκύπτουν για την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις ενσωματώνονται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου.  Ένα 
περιουσιακό στοιχείο πληρεί τις προϋποθέσεις όταν είναι αναγκαίο μια σημαντική χρονική περίοδος 
προετοιμασίας για τη χρήση στην οποία προορίζεται. Το κόστος δανεισμού κεφαλαιοποιείται εφόσον η 
κατασκευή είναι ενεργός (υπό εξέλιξη) και παύει όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, 
ή αναστέλλεται εάν η κατασκευή έχει διακοπεί. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισμού καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα χρήσεως. 

2.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ 
εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των 
ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

2.8 Εμπορικές 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 Εταιρία 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 
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εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως 
έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.  

 

2.9 Ταμειακά Διαθέσιμα 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. 

 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. 

 

2.11 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

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. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο 
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών από μεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση και διαμορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η οικονομική διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιμά τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 
ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, 
η χρήση παραγώγων και μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και επένδυσης των 
διαθεσίμων. 

α) Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από την μεταβολή της αξίας ακινήτων.  Η Εταιρία παρακολουθεί στενά τις 
τάσεις στις επιμέρους αγορές όπου αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα και σχεδιάζει ενέργειες για 
την άμεση και αποτελεσματική προσαρμογή στα νέα δεδομένα των επιμέρους αγορών. 
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα, καθώς και πιστωτικά 
όρια. Η ρευστότητα της Εταιρίας παρακολουθείται από τη Διοίκηση. 

 

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. 

4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 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 Εταιρίας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις 
και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας 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 Εταιρίας. 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

 (α) Εκτιμήσεις για τυχόν απομειώσεις στα επενδυτικά ακίνητα της Εταιρίας  

 Τα επενδυτικά ακίνητα εξετάζονται για τυχόν απομείωση όταν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών 
υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όπου η ανακτήσιμη αξία είναι 
μικρότερη της λογιστικής αξίας τους, τα επενδυτικά ακίνητα απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Η Εταιρία 
αξιολογεί κατά την κρίση του κατά πόσο υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα επενδυτικό 
ακίνητο έχει υποστεί απομείωση.   

(β) Φόρος εισοδήματος 

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 Επενδύσεις σε ακίνητα  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-Δεκ-12 31-Δεκ-11

Κόστος
Αρχή περιόδου 728.469 728.469
Προσθήκες - -
Τέλος περιόδου 728.469 728.469

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αρχή περιόδου - -
Αποσβέσεις χρήσης - -
Τέλος περιόδου - -

Αναπόσβεστη αξία 728.469 728.469  

Επί του ακινήτου της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

 

6 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Λογισμικό 
Κόστος
1-Ιαν-2011 867
Προσθήκες -
31-Δεκ-2011 867

1-Ιαν-2012 867
Προσθήκες -
31-Δεκ-2012 867

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1-Ιαν-2011 (685)
Αποσβέσεις χρήσεως -
31-Δεκ-2011 (685)

1-Ιαν-2012 (685)
Αποσβέσεις χρήσεως -
31-Δεκ-2012 (685)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 182

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 182  
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7 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Πελάτες - -
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 0  0  
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος - -
Λοιπές Απαιτήσεις 653 162
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη - -
Σύνολο 653 162

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού - -
Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 653 162
Σύνολο 653 162  

 

 

8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-Δεκ-12 31-Δεκ-11

Διαθέσιμα στο ταμείο 5 250
Καταθέσεις όψεως 25.480 41.980
Σύνολο 25.485 42.230  

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Ονομαστική 
αξία μετοχών Αριθμός μετοχών Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2011 959.850 5,40 177.750 959.850
31 Δεκεμβρίου 2011 959.850 5,40 177.750 959.850
31 Δεκεμβρίου 2012 959.850 5,40 177.750 959.850  
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10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Λοιπές υποχρεώσεις - συνδεδεμένα μέρη 13.973 11.911
Σύνολο 13.973 11.911

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - -
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.973 11.911
Σύνολο 13.973 11.911  

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εμπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

 

 

11 Χρηματοοικονομικά (έσοδα) /έξοδα - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Έξοδα τόκων
 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις - 15

(Έσοδα) τόκων / χρεογράφων (719) (1.148)
Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων (719) (1.133)

Σύνολο (719) (1.133)  
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12 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 

διοίκησης
Απομείωση ενσώματων παγίων - 47.200
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.496 2.728
Λοιπές παροχές τρίτων 1.991 1.991
Φόροι - τέλη 6.541 5.691
Συνδρομές, εισφορές, δωρέες, επιχορηγήσεις 420 420
Έξοδα δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων 4.390 4.851
Διάφορα έξοδα 2 -

Σύνολο 18.840 62.881  

 

13 Φόρος εισοδήματος 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Φόρος χρήσης - -
Αναβαλλόμενος φόρος - (9.718)
Σύνολο - (9.718)  

 

H Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί  φορολογικά για τη χρήση  2010. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τη 
χρήση αυτή δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα 
της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Κατά την εκτίμησή μας οι φόροι που ενδεχομένως 
προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  

Για τις χρήσεις 2011και 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος της χρήσης 
2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις.   

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%. Δεν υπάρχει (αρνητική)/θετική επίδραση, από επαναυπολογισμό αναβαλλόμενου 
φόρου,  για την Εταιρία.  
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14 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

 31-Δεκ-12 31-Δεκ-11 

Λοιπά (ζημίες) (194) (2.085) 

Σύνολο (194) (2.085) 

 

15 Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Υπόλοιπα Συνδεδεμένων Μερών 31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Απαιτήσεις από την μητρική - -
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - -
Υποχρεώσεις προς την μητρική 13.973 11.911
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη - -

Εσοδα / 'Εξοδα συνδεδεμένων μερών 31-Δεκ-12 31-Δεκ-11
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς την μητρική - -
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη - -
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από την  μητρική 1.991 1.991
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  από λοιπά συνδεδεμένα μέρη - -

Συναλλαγές διευθυντικών  στελεχών & μελών  διοίκησης 31-Δεκ-12 31-Δεκ-11

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης - -
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -  

 

16 Λοιπές σημειώσεις 

 Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές γου Ισολογισμού 31.12.2011. 

 Η εταιρία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης  δεν απασχόλησε  
προσωπικό. 

 Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνανων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία 
της εταιρίας. 

 Η εταιρία ενοποιείται  με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της «REDS 
A.E.»,  η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και εδρεύει στην Ελλάδα. 

 Η συνολική αμοιβή των νομίμων ελεγκτών της Εταιρίας, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων ανέρχεται σε ποσό € 5.456 για το οικονομικό έτος 2012. 
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17 Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού  

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία 
στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

Κηφισιά,  15  Μαρτίου 2013 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ  

ΑΔΤ Ξ 434814 ΑΔΤ ΑΕ 574340 Αρ. Αδ. ΟΕΕ 1981 

 


