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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ‘‘ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’ 
την 21η Μαρτίου  2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση  
www.etae.com 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους  της  Ανώνυµης Εταιρείας ‘‘ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’. 
 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ‘‘ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – 

ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις 

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

καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας 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. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  

την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που 

είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 

σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά 

την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, 

µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 

που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 

της γνώµης µας. 
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Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι στο κονδύλι του ενεργητικού  "Επενδύσεις σε θυγατρικές" απεικονίζεται η 

αξία κτήσεως συµµετοχής ποσοστού 91% σε ετερόρρυθµη εταιρία του ιδίου αντικειµένου, η οποία δεν έχει 

αναπτύξει δραστηριότητα, τηρεί Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και δεν συντάσσει Οικονοµικές Καταστάσεις. ∆εν 

σχηµατίσθηκε πρόβλεψη πιθανής αποµείωσης της συµµετοχής, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να 

προσδιορισθεί από τον έλεγχό µας. 

Γνώµη 

Με εξαίρεση τις προσαρµογές που θα απαιτούντο αν είχε καταστεί εφικτός ο από πλευράς µας υπολογισµός της 

πρόβλεψης  του θέµατος  που µνηµονεύεται  στην προηγούµενη παράγραφο, κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την 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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

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

43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.  β)    επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερο από το 

µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, συντρέχει η περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 

2190/1920 και  συνεπώς θα πρέπει η διοίκηση της εταιρείας  να λάβει τα προσήκοντα  µέτρα.  

 

 

Θεσσαλονίκη 26 Μαρτίου 2009 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16221 

ΣΟΛ α.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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Α. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 

Ισολογισµός 

Ποσά σε € ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση 31.12.200831.12.200831.12.200831.12.2008 31.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 4444 20.803.500,26 21.574.334,87           

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 5555 3.202,77 19.783,77                  

Επενδύσεις σε θυγατρικές 6666 2.730.000,00              2.730.000,00             

23.536.703,0323.536.703,0323.536.703,0323.536.703,03                                            24.324.118,6424.324.118,6424.324.118,6424.324.118,64                                        

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν Ενεργητικό

Λοιπές Απαιτήσεις 8888 190.817,02                 770.716,28                

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα 9999 691.722,06                 50.313,87                  

882.539,08882.539,08882.539,08882.539,08                                                                821.030,15821.030,15821.030,15821.030,15                                                            

Σύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο Ενεργητικού 24.419.242,1124.419.242,1124.419.242,1124.419.242,11 25.145.148,7925.145.148,7925.145.148,7925.145.148,79

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΙ∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΙ∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΙ∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ΜετόχουςΊδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ΜετόχουςΊδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ΜετόχουςΊδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους

Μετοχικό Κεφάλαιο 10101010 9.326.256,00 7.326.053,50
Αποτελέσματα εις Νέον (5.370.590,56)             (4.387.564,52)            

Σύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.955.665,443.955.665,443.955.665,443.955.665,44                                                    2.938.488,982.938.488,982.938.488,982.938.488,98                                                

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 ∆άνεια 11111111 15.880.000,00            16.980.000,00           

Επιχορηγήσεις 12121212 3.016.287,91              3.218.497,16             

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7777 203.889,95                 179.207,42                

19.100.177,8619.100.177,8619.100.177,8619.100.177,86                                            20.377.704,5820.377.704,5820.377.704,5820.377.704,58                                        

Βραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 13131313 146.933,93                 223.790,32                

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 11111111 1.069.497,49              1.492.925,19             

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13131313 146.967,39                 112.239,72                

1.363.398,811.363.398,811.363.398,811.363.398,81                                                    1.828.955,231.828.955,231.828.955,231.828.955,23                                                

Σύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο Υποχρεώσεων 20.463.576,6720.463.576,6720.463.576,6720.463.576,67                                            22.206.659,8122.206.659,8122.206.659,8122.206.659,81                                        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 24.419.242,1124.419.242,1124.419.242,1124.419.242,11 25.145.148,7925.145.148,7925.145.148,7925.145.148,79

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

Ποσά σε € ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση 31.12.200831.12.200831.12.200831.12.2008 31.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007

Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης)Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης)Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης)Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης) 15151515 1.860.760,661.860.760,661.860.760,661.860.760,66                                    1.827.724,631.827.724,631.827.724,631.827.724,63                                    

Κόστος Πωλήσεων 16161616 (1.886.340,34)         (1.798.835,68)         

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως (25.579,68)(25.579,68)(25.579,68)(25.579,68)                                                    28.888,9528.888,9528.888,9528.888,95                                                        

Λοιπά Έσοδα/Εξοδα Εκμεταλλεύσεως 19191919 201.137,69             305.286,58             

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 16161616 (61.622,07)              (47.920,59)              

Αποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα Εκμετάλλευσης 113.935,94113.935,94113.935,94113.935,94                                                286.254,94286.254,94286.254,94286.254,94                                                

Χρηματοοικονομικά Κόστος 18181818 (1.065.059,22)         (1.166.824,78)         

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως προ Φόρων (951.123,28)(951.123,28)(951.123,28)(951.123,28)                                            (880.569,84)(880.569,84)(880.569,84)(880.569,84)                                            

Φόρος Εισοδήματος 8888 (31.902,77)              (64.001,48)              

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως μετά από ΦόρουςΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως μετά από ΦόρουςΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως μετά από ΦόρουςΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως μετά από Φόρους (983.026,05)(983.026,05)(983.026,05)(983.026,05)                                            (944.571,32)(944.571,32)(944.571,32)(944.571,32)                                            

Κατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της Εταιρείας (983.026,05)(983.026,05)(983.026,05)(983.026,05)                                            (944.571,32)(944.571,32)(944.571,32)(944.571,32)                                            

Μέσος Σταθμικός Αριθμός ΜετοχώνΜέσος Σταθμικός Αριθμός ΜετοχώνΜέσος Σταθμικός Αριθμός ΜετοχώνΜέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 251.477251.477251.477251.477                                                                    249.610249.610249.610249.610                                                                    

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή 20202020 (3,9090)(3,9090)(3,9090)(3,9090)                                                                        (3,7842)(3,7842)(3,7842)(3,7842)                                                                        

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή 20202020 (3,9090)(3,9090)(3,9090)(3,9090)                                                                        (3,7842)(3,7842)(3,7842)(3,7842)                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

 Ποσά σε € 

 Μετοχικό  Μετοχικό  Μετοχικό  Μετοχικό 

Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο 
 Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο  Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο  Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο  Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο  Σύνολο  Σύνολο  Σύνολο  Σύνολο 

 Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007 βάσει ∆.Π.Χ.Π. Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007 βάσει ∆.Π.Χ.Π. Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007 βάσει ∆.Π.Χ.Π. Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007 βάσει ∆.Π.Χ.Π. 7.326.053,507.326.053,507.326.053,507.326.053,50                                    (3.442.993,20)(3.442.993,20)(3.442.993,20)(3.442.993,20)                                                                                                3.883.060,303.883.060,303.883.060,303.883.060,30                                                                                    

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες)  Χρήσης 2007 Μετά Φόρων (944.571,32)                            (944.571,32)                         

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π. 7.326.053,507.326.053,507.326.053,507.326.053,50                                    (4.387.564,52)(4.387.564,52)(4.387.564,52)(4.387.564,52)                                                                                                2.938.488,982.938.488,982.938.488,982.938.488,98                                                                                    

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π. 7.326.053,507.326.053,507.326.053,507.326.053,50                                    (4.387.564,52)(4.387.564,52)(4.387.564,52)(4.387.564,52)                                                                                                2.938.488,982.938.488,982.938.488,982.938.488,98                                                                                    

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2.000.202,50          2.000.202,50                       

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες)  Χρήσης 2008 Μετά Φόρων (983.026,05)                            (983.026,05)                         

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 βάσει ∆.Π.Χ.Π. 9.326.256,009.326.256,009.326.256,009.326.256,00                                    (5.370.590,56)(5.370.590,56)(5.370.590,56)(5.370.590,56)                                                                                                3.955.665,443.955.665,443.955.665,443.955.665,44                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Ποσά σε € 31.12.200831.12.200831.12.200831.12.2008 31.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007

Έμμεση ΜέθοδοςΈμμεση ΜέθοδοςΈμμεση ΜέθοδοςΈμμεση Μέθοδος

Λειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζημίες χρήσεως προ φόρωνΖημίες χρήσεως προ φόρωνΖημίες χρήσεως προ φόρωνΖημίες χρήσεως προ φόρων (951.123,28)(951.123,28)(951.123,28)(951.123,28)                                                (880.569,84)(880.569,84)(880.569,84)(880.569,84)                                                

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.417.577,13           1.379.538,21           

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (202.209,25)             (307.911,07)             

Τόκοι έσοδα (1.997,29)                 (1.470,37)                 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.066.713,79           1.168.295,15           

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων - -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 15.031,29                138.191,06              

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (42.128,72)               101.710,59              

Καταβληθέντες τόκοι (1.066.713,79)          (1.168.295,15)          

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (7.220,23)                 -

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 227.929,65227.929,65227.929,65227.929,65                                                    429.488,58429.488,58429.488,58429.488,58                                                    

Επενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (65.293,55)               (43.748,80)               

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων - -

Τόκοι εισπραχθέντες 1.997,29                  1.470,37                  

Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων - -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (63.296,26)(63.296,26)(63.296,26)(63.296,26)                                                        (42.278,43)(42.278,43)(42.278,43)(42.278,43)                                                        

Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.000.202,50           -

Ληφθείσες επιχορηγήσεις - 872.040,00              

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - -

Εξοφλήσεις δανείων (1.523.427,70)          (1.393.604,38)          

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμαΚαθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμαΚαθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμαΚαθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 641.408,19641.408,19641.408,19641.408,19                                                    (134.354,23)(134.354,23)(134.354,23)(134.354,23)                                                

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στην Αρχή της Περιόδου: 01.01.2008 & 01.01.2007 50.313,8750.313,8750.313,8750.313,87                                                            184.668,10184.668,10184.668,10184.668,10                                                    

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2008 & 31.12.2007Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2008 & 31.12.2007Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2008 & 31.12.2007Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2008 & 31.12.2007 691.722,06691.722,06691.722,06691.722,06                                                    50.313,8750.313,8750.313,8750.313,87                                                            

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Β. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η εταιρεία ‘‘ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤAΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’ µε τον διακριτικό τίτλο ‘‘ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ’’, 

ιδρύθηκε το έτος 2001 (Φ.Ε.Κ. 1013/14.02.2001). Η αρχική επωνυµία είχε οριστεί ως: ‘‘Κ.Ι. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’ µε τον διακριτικό τίτλο ‘‘ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ’’, ενώ 

εν συνεχεία είχε τροποποιηθεί σε ‘‘ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’ κατόπιν της από 15.11.2002 

απόφασης της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 5308 / 18.06.2003). Τέλος η 

τροποποίηση στην τρέχουσα επωνυµία έγινε µε βάση την από 30.6.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση 

(Φ.Ε.Κ. 11407/7.10.2008) 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ν. Γερµανού , 

αριθµός 1 ΤΚ 54621. Ως αρχική έδρα είχε οριστεί ο ∆ήµος Φιλοθέης Ν. Αττικής. Η µεταφορά της έδρας 

στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης έγινε µε την από 10.08.2004 απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 11181/02.9.2004). 

Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε Αριθµό Μητρώου 

48096/62/Β/01/0279 και η διάρκεια ζωής της ορίστηκε σε τριάντα (30) έτη, µέχρι την 24η Ιανουαρίου  

2031. 

Η ‘‘ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.’’ δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και 

εκµετάλλευσης σταθµών αυτοκινήτων. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής εκµεταλλεύεται µετά την 

από 1.12.2000 σύµβαση µε το µη κερδοσκοπικό Σωµατείο Χ.Α.Ν.Θ.  το σταθµό αυτοκινήτων που 

ανεγέρθηκε στο οικόπεδο της Χ.Α.Ν.Θ., του οποίου το κόστος κατασκευής είχε επιβαρυνθεί σύµφωνα 

µε την παραπάνω σύµβαση η εταιρεία.  Η διάρκεια της εκµετάλλευσης λήγει την 30.11.2023.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στις 30.06.2011, συγκροτούν οι: 

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας Πρόεδρος ∆.Σ. 

Εµµανουήλ Γ. Πετούσης Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Αγγελος Χ. Γιόκαρης ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Σπυρίδων ∆. Καλαϊτζής Μέλος ∆.Σ. 

Βασίλειος Α. Πεϊτσης Μέλος ∆.Σ. 

∆ηµήτριος Β. Αβραµίδης Μέλος ∆.Σ. 

Στυλιανός  Α. Συµεωνίδης Μέλος ∆.Σ.  
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2. Κύριες Λογιστικές Αρχές 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων 

είναι οι ακόλουθες: 

 

2.1. Συναλλαγµατικές Μετατροπές 

2.1.1. Λειτουργικό Νόµισµα και Νόµισµα Παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Οικονοµικών Καταστάσεων επιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. ∆εδοµένου, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα, όπου 

δραστηριοποιείται η εταιρεία, το λειτουργικό νόµισµα είναι το Ευρώ (€), αυτό ορίζεται ως το νόµισµα 

λειτουργίας και παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων αυτής. 

 

 

 

2.1.2. Συναλλαγές και Υπόλοιπα 

Τυχόν συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα (γεγονός εξαιρετικά σπάνιο) µετατρέπονται στο λειτουργικό 

νόµισµα, χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε 

συναλλαγής. Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την 

εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και από τη µετατροπή των 

νοµισµατικών στοιχείων, που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Εξαιρούνται οι συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών, οι οποίες 

απεικονίζονται στην καθαρή θέση. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, 

θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 

αξίας. 

 

2.2. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

2.2.1. Βάση Αποτίµησης Ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση το 

ιστορικό κόστος, δηλαδή στο ποσό των ταµειακών διαθεσίµων ή των ταµειακών ισοδύναµων που 

καταβλήθηκαν ή στην εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που δόθηκε για να αποκτηθούν. Το ανωτέρω 
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κόστος παρουσιάζεται µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της 

αξίας των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης 

κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις ενσωµατώνονται στο κόστος των 

αντίστοιχων παγίων, εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή 

βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 

(αποµείωση) αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την 

οποία διαπιστώνεται η αποµείωση. 

Τα στοιχεία των ενσώµατων παγίων και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις τους, διαγράφονται κατά την 

πώληση ή την απόσυρσή τους ή κατά το τέλος της εκµετάλλευσής τους ή όταν δεν αναµένονται 

περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες, που προκύπτουν 

από τη διαγραφή ενός παγίου, περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την 

οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

2.2.2. Αποσβέσεις Ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Η µέθοδος απόσβεσης των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιείται, είναι η 

σταθερή µέθοδος, κατά την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσµατα µε σταθερό ποσό καθ’ όλη τη 

διάρκεια της  ωφέλιµης 

ζωής των παγίων, η οποία έχει ως εξής: 

• Εγκαταστάσεις κτιρίων (σταθµός αυτοκινήτων)  

       σε ακίνητα τρίτων                                          ανάλογα µε το χρόνο 

εκµετάλλευσης 

• Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός     4 – 6 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και 

αναπροσαρµόζονται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε ετήσια βάση κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

2.2.3. Μισθώσεις 

Μίσθωση είναι µία συµφωνία όπου ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) µεταβιβάζει στο µισθωτή (χρήστη) το 

δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία συµφωνηµένη χρονική περίοδο. 

Οι µισθώσεις κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

• Χρηµατοοικονοµική µίσθωση, κατά την οποία µεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη, που έχουν σχέση µε την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου του ενεργητικού, 

ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας. Όροι που µπορεί να 

υπάρχουν σε µία µισθωτική σύµβαση και οι οποίοι είτε ο καθένας ξεχωριστά ή σε συνδυασµό 

παρέχουν ενδείξεις, που οδηγούν στο χαρακτηρισµό της ως χρηµατοοικονοµικής είναι: 
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� Η κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, µετά το τέλος της µίσθωσης, µεταβιβάζεται 

στον µισθωτή. 

� Κατά την έναρξη της µίσθωσης, η παρούσα αξία των ελαχίστων µελλοντικών πληρωµών 

είναι ίση µε την εύλογη αξία του µισθίου. 

� Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του µισθίου στο µέλλον, σε τιµή που αναµένεται να 

είναι ουσιωδώς µικρότερη από την εύλογη αξία του, γεγονός που καθιστά την εξάσκηση 

του δικαιώµατος να θεωρείται βέβαιη κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

� Η διάρκεια της µίσθωσης καλύπτει ένα σηµαντικό τµήµα του µισθίου ή τουλάχιστον ένα 

σηµαντικό τµήµα της οικονοµικής ζωής του. 

� Τα µισθωµένα στοιχεία είναι ειδικής φύσης, έτσι ώστε µόνο ο µισθωτής να µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει, χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε σηµαντικές διαφοροποιήσεις. 

� Κέρδη ή ζηµίες από τη µεταβολή στην υπολειµµατική αξία του µισθίου καταβάλλονται 

στον µισθωτή. 

� Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη µίσθωση για µία δεύτερη περίοδο, µε 

µίσθωµα ουσιωδώς µικρότερο από το αρχικό. 

• Λειτουργική µίσθωση είναι µία µίσθωση που δεν είναι χρηµατοοικονοµική, δεδοµένου ότι δεν 

περιλαµβάνονται όροι, που να παρέχουν ενδείξεις, για να χαρακτηριστεί ως χρηµατοοικονοµική. 

Η εταιρεία έχει συνάψει µια σύµβαση εκµετάλλευσης του σταθµού αυτοκινήτων, η οποία αφορά στην 

υποχρέωση κατασκευής των εγκαταστάσεων έναντι του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του σταθµού για 

συνολικό χρονικό διάστηµα 18,5 ετών.  Το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων που αφορά στο  

τίµηµα της εκµετάλλευσης του σταθµού καταχωρήθηκε στα ενσώµατα πάγια  και µεταφέρεται σταδιακά 

και ισόποσα στα αποτελέσµατα των χρήσεων που διαρκεί η εκµετάλλευση.  

 

2.3. Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

• Πρόκειται για λογισµικά προγράµµατα, τα οποία υποβοηθούν τη λειτουργία του σταθµού.  

 

2.3.1 Μέθοδος Αποτίµησης µετά την Αρχική Αναγνώριση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, το ∆ΛΠ 38 δίνει τη δυνατότητα επιλογής µίας εκ των παρακάτω δύο 

µεθόδων αποτίµησης των άυλων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού: 

• Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού εµφανίζεται στην αξία κτήσης µείον τις συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες, λόγω µείωσης της αξίας του. 

• Το εν λόγω άυλο στοιχείο εµφανίζεται στην αναπροσαρµοσµένη αξία του, που είναι η εύλογη 

αξία του, κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες, λόγω µείωσης της αξίας του. 

Η εταιρεία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, εφάρµοσε την πρώτη µέθοδο του ιστορικού 

κόστους. 
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2.3.2 Αποσβέσεις 

Η µέθοδος απόσβεσης των άυλων στοιχείων του ενεργητικού που χρησιµοποιείται, είναι η συστηµατική 

κατανοµή της αποσβέσιµης αξίας κάθε άυλου παγίου στα έτη της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Η 

κατανοµή γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται τα 

οικονοµικά οφέλη από την εταιρεία. 

Αποσβέσιµη αξία κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ είναι η αξία του ιστορικού κόστους µείον την 

υπολειµµατική αξία. Η υπολειµµατική αξία θεωρείται ότι είναι µηδενική για όλα τα άυλα στοιχεία της 

εταιρείας. 

Ως ωφέλιµη διάρκεια του χρησιµοποιούµενου από την εταιρεία λογισµικού  ορίζεται το χρονικό 

διάστηµα 3,3 ετών.  

 

2.4. Αποµείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται, αλλά υπόκεινται 

σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση, ο οποίος διενεργείται και σε περίπτωση γεγονότων που 

καταδεικνύουν, ότι η λογιστική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων µπορεί να µην είναι 

ανακτήσιµη. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης  της αξίας τους, όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν, ότι η λογιστική τους αξία είναι πιθανό να µην 

ανακτηθεί. 

Ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται η υψηλότερη µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω 

χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο 

ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών που έχουν πλήρη γνώση του 

αντικειµένου και ενεργούν µε την θέληση τους, µετά  την  αφαίρεση  κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους 

διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι η παρούσα 

αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, που αναµένεται να εισρεύσουν στην εταιρεία, 

λόγω της συνεχούς χρήσης του στοιχείου και από την εισροή που αναµένεται να προκύψει από τη 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες 

δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα 

αποτελέσµατα, όταν προκύπτουν. 
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2.5. Επενδύσεις και Άλλα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση µεταξύ δύο αντισυµβαλλόµενων µερών, εκ των οποίων 

το ένα είναι η εταιρεία, που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού για τον έναν 

αντισυµβαλλόµενο και ταυτόχρονα µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο για 

τον άλλον αντισυµβαλλόµενο. 

Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι κάθε στοιχείο που αφορά σε: 

• Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

• Συµβατικό δικαίωµα λήψης µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου από άλλη 

εταιρεία. 

• Συµβατικό δικαίωµα ανταλλαγής χρηµατοοικονοµικών µέσων µε µία άλλη εταιρεία, µε όρους 

πιθανώς ευνοϊκούς. 

• Κάθε τίτλος συµµετοχής σε άλλη εταιρεία. 

• Μία σύµβαση, η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχοµένως να διακανονιστεί µε συµµετοχικούς 

τίτλους της εταιρείας και είναι: 

� Ένα µη παράγωγο, για το οποίο η εταιρεία είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί 

να λάβει µεταβλητό αριθµό ίδιων συµµετοχικών τίτλων. 

� Ένα παράγωγο, το οποίο θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε κάθε άλλο 

τρόπο, εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης 

χρηµατοοικονοµικής απαίτησης, µε ένα καθορισµένο αριθµό ίδιων συµµετοχικών 

τίτλων. 

Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση είναι συµβατική υποχρέωση για: 

• Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου σε άλλη εταιρεία. 

• Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη εταιρεία, µε όρους πιθανώς δυσµενείς. 

• Μία σύµβαση, η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχοµένως να διακανονιστεί µε συµµετοχικούς 

τίτλους της εταιρείας και είναι: 

� Ένα µη παράγωγο, για το οποίο η εταιρεία είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί 

να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ίδιων συµµετοχικών τίτλων. 

� Ένα παράγωγο, το οποίο θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε κάθε άλλο 

τρόπο, εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης 

χρηµατοοικονοµικής απαίτησης, µε ένα καθορισµένο αριθµό ίδιων συµµετοχικών 

τίτλων. 

Συµµετοχικός τίτλος είναι κάθε σύµβαση, που αποδεικνύει το καθαρό δικαίωµα της εταιρείας, στα ίδια 

κεφάλαια µια άλλης επιχείρησης. 
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2.5.1.  Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του Ενεργητικού στην Εύλογη Αξία, µέσω της 

Κατάστασης  Αποτελεσµάτων 

Ως  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία του ενεργητικού ή χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη 

αξία, µέσω 

της Κατάστασης Αποτελεσµάτων της εταιρείας, κατατάσσονται τα στοιχεία εκείνα που ικανοποιούν 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Χαρακτηρίζονται από την εταιρεία ως κατεχόµενα για εµπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία 

αυτή εντάσσεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο εάν: 

� αποκτάται ή δηµιουργείται µε πρωταρχικό σκοπό την πώληση ή την επαναγορά στο 

εγγύς µέλλον, 

� αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα 

οποία διαχειρίζονται ως σύνολο και για τα οποία υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις 

βραχυπρόθεσµης εισροής κερδών, 

� είναι παράγωγο (εκτός εκείνων που αποτελούν εγγύηση χρηµατοδότησης ή µέσο 

αντιστάθµισης κινδύνων), δηλαδή χρηµατοοικονοµικό µέσο ή άλλο συµβόλαιο µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

� Η αξία του µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη µεταβολή ενός καθορισµένου 

επιτοκίου, της τιµής ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, µιας συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας ή τη µεταβολή κάποιας άλλης µεταβλητής. 

� ∆εν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή η αρχική επένδυση που απαιτείται είναι 

ελάχιστη, σε σχέση µε αυτή που θα απαιτούνταν για άλλου τύπου συµβόλαια, 

από τα οποία θα αναµενόταν ανάλογη επίδραση από τις συνθήκες της αγοράς. 

� ∆ιακανονίζονται σε µία µελλοντική ηµεροµηνία. 

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την εταιρεία ως στοιχείο, που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες, που προκύπτουν από τις µεταβολές 

της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 

τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά τη χρήση που 

προκύπτουν. 

Η εταιρεία δεν κατείχε στοιχεία αυτής της κατηγορίας, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 2.5.1.2   ∆ιακρατούµενες µέχρι τη Λήξη Επενδύσεις 

Πρόκειται για µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε καθορισµένες ή 

προσδιοριστέες πληρωµές και καθορισµένη λήξη, για τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση αλλά και τη 

δυνατότητα να τα διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Εξαιρούνται εκείνα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

του ενεργητικού, τα οποία: 
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• Κατά την αρχική αναγνώριση κατατάσσονται στην κατηγορία των αποτιµώµενων στην εύλογη 

αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 

• Κατά την αρχική αναγνώριση η εταιρεία τα χαρακτηρίζει ως διαθέσιµα προς πώληση. 

• Έχουν τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας των δανείων και απαιτήσεων. 

Η εταιρεία,  προκειµένου  να κατατάξει  µια επένδυση ως διακρατούµενη µέχρι τη λήξη, θα πρέπει να 

αποδείξει, 

ότι έχει τόσο την πρόθεση, όσο και τη δυνατότητα να διατηρήσει την επένδυση µέχρι τη λήξη της. 

Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

 2.5.1.3 ∆άνεια και Απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, µε 

σταθερές και προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε µία ενεργή αγορά, 

εκτός από: 

• Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, που η εταιρεία σκοπεύει να πωλήσει στο 

άµεσο µέλλον, τα οποία χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για εµπορικούς σκοπούς και αυτά που 

η εταιρεία από την αρχική τους αναγνώριση, τα χαρακτήρισε ως αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες 

µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 

• Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, που αρχικώς έχουν αναγνωριστεί ως 

διαθέσιµα προς πώληση. 

• Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, για τα οποία ο κάτοχός τους ενδέχεται να µην 

ανακτήσει ουσιωδώς όλη την αρχική επένδυση, για λόγους άλλους από την επιδείνωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας, που κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς πώληση. 

Σε κάθε περίπτωση, δε συµπεριλαµβάνονται στην εν λόγω κατηγορία: 

• Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. 

• Απαιτήσεις που σχετίζονται µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίοι έχουν επιβληθεί µε νόµο από το 

κράτος. 

• Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση (τυπικής ή άτυπης µορφής), που δηµιουργεί δικαίωµα 

στην εταιρεία για τη λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος, βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου, κατά την οποία υπολογίζεται το αποσβεστέο κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού 

µέσου και η κατανοµή των τόκων (εσόδων ή εξόδων) στα διάφορα έτη, µέχρι τη λήξη του. Το 

πραγµατικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο, που εξισώνει τις προεξοφληµένες µελλοντικές εισπράξεις 

ή πληρωµές κατά τη διάρκεια ζωής ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, µε την καθαρή λογιστική αξία 

του. 
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2.5.1.4   ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία είτε ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς πώληση είτε δεν µπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει 

εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού. 

Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων που είναι διαπραγµατεύσιµες σε ενεργό αγορά, προσδιορίζονται από 

τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για 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. 

Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Ισολογισµού, η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις 

αποµείωσης των επενδύσεων αυτής της κατηγορίας. Για µετοχές εταιρειών, που έχουν ταξινοµηθεί ως 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη αποτελεί η σηµαντική ή 

παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 

αποµείωση, η συσσωρευµένη στα Ίδια Κεφάλαια ζηµία, που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως 

και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµίες αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων, 

που καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα, δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

Οι συµµετοχικοί τίτλοι, των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, αποτιµώνται στο 

κόστος.  

 

2.5.2. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 

Οι συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα συνεπάγονται για την εταιρεία την ανάληψη ή τη 

µεταβίβαση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι κατηγορίες κινδύνων στους οποίους 

εκτίθεται η εταιρεία  είναι: 

• Κίνδυνος της αγοράς, που περιλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο, λόγω των µεταβολών στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τον κίνδυνο διακύµανσης της αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού 

µέσου, λόγω των µεταβολών των επιτοκίων της αγοράς και τον κίνδυνο τιµών, δηλαδή τον 

κίνδυνο διακύµανσης της αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, ως αποτέλεσµα των 

µεταβολών στις τιµές της αγοράς, είτε αυτές προξενούνται από παράγοντες που αφορούν ειδικά 

το συγκεκριµένο µέσο ή τον εκδότη του, είτε από παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τα 

διαπραγµατεύσιµα µέσα της αγοράς. 

Για την εταιρεία δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος , ο οποίος να προκύπτει  από εµπορικές 

συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα.  

• Πιστωτικός κίνδυνος, κατά τον οποίο υπάρχει πιθανότητα, ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη σε 

ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο, να αθετήσει την υποχρέωσή του, προξενώντας οικονοµική ζηµία 
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στο άλλο µέρος. Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, διότι τα έσοδα από την 

δραστηριότητα του σταθµού αυτοκινήτων είναι σχεδόν απολύτου µετρητοίς.  

• Κίνδυνος ρευστότητας, που οφείλεται στις δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη 

υποχρεώσεων, που σχετίζονται µε χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Η εταιρεία δεν διαθέτει επαρκή ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και κατά συνέπεια µπορεί να  

αντιµετωπίσει   τον κίνδυνο αδυναµίας κάλυψης των υποχρεώσεών της από  δάνεια. Ο κίνδυνος 

αυτός  αντιµετωπίζεται, µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.  

Κίνδυνος επιτοκίου ταµειακής ροής, που είναι ο κίνδυνος της διακύµανσης των µελλοντικών 

ταµειακών ροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, λόγω των µεταβολών των επιτοκίων της 

αγοράς. 

Για την εταιρεία, ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια, τα 

οποία έχουν   συναφθεί µε κυµαινόµενο  επιτόκιο και την εκθέτουν σε κίνδυνο ταµειακών ροών. 

Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται  µε µεταβολές στις τιµές των υπηρεσιών της.   

 

 

 

2.5.3. Καθορισµός της Εύλογης Αξίας 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί ή µία 

υποχρέωση να διακανονιστεί στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εµπορική βάση, µεταξύ 

δύο µερών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειµένου και ενεργούν µε τη θέλησή τους. 

Για την εταιρεία, αξιόπιστη ένδειξη της εύλογης αξίας αποτελούν οι χρηµατιστηριακές τιµές των 

χρηµατοοικονοµικών της στοιχείων, που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές ή χρηµατιστήρια. Κατά 

συνέπεια, η εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές, που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Σε περιπτώσεις διαπραγµάτευσης χρηµατοοικονοµικών µέσων σε µη ενεργές αγορές, η εύλογη αξία 

αυτών καθορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών, που στηρίζονται σε δεδοµένα της 

αγοράς, κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, π.χ. πρόσφατες συναλλαγές σε καθαρά 

εµπορική βάση, τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιώδους συναφούς χρηµατοοικονοµικού µέσου κλπ. 

 

2.6. Απαιτήσεις από Εµπορική ∆ραστηριότητα 

Λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων οι απαιτήσεις από εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας είναι 

µηδαµινές και όταν υπάρχουν ρευστοποιούνται σε χρονικό διάστηµα ολίγων ηµερών.   

 

 

 

 



ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε.  - δ.τ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ  

21 
 

2.7. Έσοδα 

Λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων τα έσοδα της εταιρείας αποτιµώνται στην αξία του 

εισπραχθέντος αντιτίµου, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα τα 

έσοδα προεισπράττονται στην αρχή της περιόδου (συνήθως µήνα µέχρι εξάµηνο) και για το λόγο αυτό 

το µέρος των εσόδων που αναλογεί σε επόµενη περίοδο (λ.χ. διαχειριστική χρήση) εµφανίζεται σε 

πιστωτικό µεταβατικό λογαριασµό.   

 

2.8. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών 

διαθεσίµων, όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας βραχείας διάρκειας, αλληλόχρεους τραπεζικούς 

λογαριασµούς  και επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου (προθεσµιακές καταθέσεις), 

που δύνανται να µετατραπούν άµεσα σε διαθέσιµα. Οι αλληλόχρεοι λογαριασµοί τραπεζών 

εµφανίζονται στον Ισολογισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

2.9. Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια του Ισολογισµού και αφορά τις 

κοινές ονοµαστικές  της  µετοχές.  Άµεσα  έξοδα  για  την  έκδοση  µετοχών  εµφανίζονται  σε  µείωση  

του προϊόντος έκδοσης.  

Άµεσα έξοδα  που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων, 

περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

2.10. Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά είναι συσσωρευµένα καθαρά κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί στους µετόχους, 

ούτε έχουν κεφαλαιοποιηθεί (δηλαδή δεν έχουν ενσωµατωθεί στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε 

αντίστοιχη αύξησή του), αλλά εµφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς της καθαρής θέσης της 

εταιρείας. 

Λόγω συσσώρευσης ζηµιών η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει κανενός είδους αποθεµατικό.  

 

 

2.11. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Κρατική επιχορήγηση είναι η ενίσχυση, που παρέχεται από το κράτος µε τη µορφή µεταβίβασης πόρων 

σε µια επιχείρηση, ως ανταπόδοση της τήρησης ή της επικείµενης τήρησης από την τελευταία, όρων 

που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. Υπάρχουν δύο βασικές µορφές επιχορηγήσεων, οι οποίες 

αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις µιας επιχείρησης: 
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2.11.1. Επιχορηγήσεις σχετιζόµενες µε Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 

Πρόκειται  για  χρηµατικά  ποσά,  που  έχουν δοθεί  στην εταιρεία από κρατικούς φορείς, προκειµένου 

αυτή να προβεί είτε στην αγορά ή στην κατασκευή συγκεκριµένου παγίου στοιχείου ενεργητικού 

µακρόχρονης εκµετάλλευσης. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης, που πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά, είναι τα ακόλουθα: 

• Εύλογη βεβαίωση ότι η εταιρεία έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους 

της επιχορήγησης και 

• Εύλογη  βεβαίωση ότι  το  ποσό της  επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Η είσπραξη της  

επιχορήγησης  δεν αρκεί από µόνη της για την αναγνώριση, διότι δεν αποδεικνύει την ικανότητα 

για εκπλήρωση των όρων. 

Ο γενικός κανόνας, που ακολουθείται από την εταιρεία, για τη λογιστική απεικόνιση των κρατικών 

επιχορηγήσεων, οι οποίες σχετίζονται µε αποσβεστέα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της, είναι η 

ξεχωριστή από την αξία κτήσης των ανωτέρω παγίων, αναγνώρισή τους ως έσοδα επόµενων χρήσεων 

και κατά συνέπεια αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα, κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής των εν λόγω αποσβεστέων παγίων. 

 

2.11.2. Επιχορηγήσεις σχετιζόµενες µε τα Αποτελέσµατα 

Πρόκειται  για χρηµατικά ποσά,  τα οποία δίδονται  από κρατικούς φορείς, τα οποία δε σχετίζονται µε  

την  απόκτηση  παγίων  στοιχείων, αλλά µε στοιχεία άµεσα προσδιοριστικά των αποτελεσµάτων, ως 

κίνητρο για την πραγµατοποίηση εξόδων. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης της εύλογης βεβαίωσης, τόσο της συµµόρφωσης µε τους όρους της 

επιχορήγησης, όσο και της είσπραξης αυτής, πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται και σε αυτού του 

είδους τις επιχορηγήσεις. 

Η εταιρεία δεν έχει λάβει  τέτοιου είδους επιχορηγήσεις. 

 

2.12. Τραπεζικός ∆ανεισµός 

2.12.1. ∆άνεια 

Τα δάνεια από τράπεζες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα 

κόστη για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών αναφορικά µε δανειακές συµβάσεις. Μεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  

Οποιαδήποτε διαφορά, µεταξύ των ποσών που ενταµιεύονται στην εταιρεία από την τράπεζα (πλην των 

εξόδων για τη σύναψη των δανείων) και της αξίας εξόφλησης, αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της περιόδου δανεισµού. 

Η  διοίκηση της  εταιρείας  θεωρεί, ότι τα  επιτόκια  που χρησιµοποιούνται  σε σχέση µε τα συναφθέντα  

δάνεια, ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
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οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας, στην οποία απεικονίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Τα δάνεια της εταιρείας είναι µεν τραπεζικά χαρακτηρίζονται όµως από τις συµβάσεις ως οµολογιακά. 

Το µέρος του δανείου που είναι πληρωτέο µετά από 12 µήνες εµφανίζεται ως µακροπρόθεσµη 

υποχρέωση ενώ        ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εµφανίζονται οι εντός των εποµένων δώδεκα 

(12) µηνών δόσεις, µαζί µε τους ληξιπρόθεσµους τόκους και έξοδα.   

Πλην των τραπεζικών δανείων, η εταιρεία έχει λάβει δάνειο και από συγγενή της επιχείρηση  µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο. Και για την εµφάνιση του δανείου αυτού ισχύουν τα αναφερόµενα στην 

προηγούµενη παράγραφο.  

  

2.12.2  Κόστος ∆ανεισµού 

Κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισµό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που 

πραγµατοποιούνται για τη σύναψη δανειακών συµβάσεων της  εταιρείας,  µε χρηµατοπιστωτικούς  

οργανισµούς ή περιστασιακά µε συγγενείς επιχειρήσεις. 

Στην ανωτέρω έννοια περιλαµβάνονται: 

• τόκοι βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων, 

• συµπληρωµατικά έξοδα (π.χ. προµήθειες) που πραγµατοποιούνται για τη σύναψη δανειακών 

συµβάσεων 

• συµπληρωµατικά έξοδα (π.χ. προµήθειες) που πραγµατοποιούνται για τη σύναψη δανειακών 

συµβάσεων και κατ’ επέκταση τη λήψη δανείων, 

• χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις και 

• συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε ξένο νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

Σχετικά µε την αναγνώριση του κόστους δανεισµού, η διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει την 

εναλλακτική  µέθοδο του ∆ΛΠ 23 ‘‘Κόστος ∆ανεισµού’’, κατά την οποία το εν λόγω κόστος που 

σχετίζεται άµεσα µε την αγορά κατασκευή ή παραγωγή  επιλέξιµων στοιχείων του ενεργητικού  

κεφαλαιοποιείται σε αύξηση του κόστους των στοιχείων αυτών. Ως απόρροια του χειρισµού αυτού ήταν 

η ενσωµάτωση ποσού τόκων ποσού € 1.257.172,18 στο κόστος κτήσεως των κτιρίων.     

 

2.13. Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονοµικών καταστάσεων και σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο 

τρέχων φόρος εισοδήµατος, αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών µιας επιχείρησης, όπως 

αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
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Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) 

σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται 

και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 

κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις 

αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από 

αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή 

ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν η εταιρεία έχει το 

νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει τα αντίστοιχα ποσά και όταν αφορούν φόρους εισοδήµατος, που έχουν 

επιβληθεί από την ίδια φορολογική αρχή. 

Λόγω µεταφερόµενων ζηµιών η εταιρεία θα µπορούσε να καταχωρήσει µια αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση σε όφελος των αποτελεσµάτων της πλην όµως δεν έχει υιοθετήσει τέτοιο χειρισµό επειδή οι 

ζηµίες αυτές δεν αναµένεται να ανακτηθούν µε φορολογητέα κέρδη στο χρονικό διάστηµα των πέντε 

ετών που επιτρέπει η φορολογική νοµοθεσία.  Επίσης λόγω των ζηµιών αυτών δεν προκύπτουν και 

τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.  

 

 

2.14. Παροχές σε Εργαζοµένους 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή 

απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη 

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 

Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζηµίωσης που θα πρέπει να 

καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

Λόγω του µικρού αριθµού των εργαζοµένων της εταιρείας και του νεαρού της ηλικίας τους, του 

χαµηλού ύψους των αποδοχών τους (οι εργαζόµενοι αφορούν κυρίως σε παρκαδόρους και ταµίες του 



ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε.  - δ.τ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ  

25 
 

πάρκινγκ), καθώς και της έλλειψης κάποιου προγράµµατος για παροχές στους εργαζόµενους µετά τη 

συνταξιοδότησή τους,  η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν συντρέχει λόγος καταχώρησης  στον 

ισολογισµό υποχρέωσης για παροχές στους εργαζόµενους.  

 

2.15. Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις 

Η πρόβλεψη ορίζεται ως µία υποχρέωση αορίστου χρόνου ή ποσού, η οποία αναγνωρίζεται στα στοιχεία 

του Ισολογισµού της εταιρείας, µόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις: 

• Η εταιρεία έχει µία παρούσα υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθουσών ενεργειών, νοµική – 

συµβόλαιο µε ρητούς όρους, ισχύουσα νοµοθεσία ή τεκµαιρόµενη – µέσα από ένα καθιερωµένο 

τύπο πρακτικής του παρελθόντος ότι αποδέχεται ορισµένες ευθύνες και ως αποτέλεσµα έχει 

δηµιουργήσει τη βάσιµη προσδοκία ότι θα ανταποκριθεί σε αυτές τις ευθύνες. 

• Είναι πιθανόν ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνει οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για τον 

διακανονισµό της παραπάνω υποχρέωσης, δηλαδή η πρόβλεψη θα αναγνωρίζεται αν η 

πιθανότητα να συµβεί η εκροή πόρων είναι µεγαλύτερη από την πιθανότητα να µη συµβεί. 

• Μπορεί να γίνει µία αξιόπιστη εκτίµηση για το ποσό της υποχρέωσης αυτής. 

Η εκτίµηση του εξόδου γίνεται από τη διοίκηση της εταιρείας, µε βάση την προηγούµενη εµπειρία της 

από παρόµοιες περιπτώσεις και συναλλαγές. Επιπρόσθετα, λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες και 

οικονοµικά γεγονότα, που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τότε το ποσό της πρόβλεψης 

που θα αναγνωριστεί, προσδιορίζεται ως η προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών εξόδων, που 

χρειάζεται να πραγµατοποιηθούν για τη διευθέτηση της υποχρέωσης, µε τη χρησιµοποίηση ενός 

προεξοφλητικού προ φόρων επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τη διαχρονική αξία του χρήµατος, τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, καθώς και τους κινδύνους που είναι συναφείς µε την υποχρέωση. 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν αναγνωρίζονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις, διότι εξαρτώνται από αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, από τα οποία δεν είναι 

πιθανό να προκύψει εκροή οικονοµικών πόρων, για το διακανονισµό τους. Ωστόσο γνωστοποιούνται 

εκτός κι αν η ανωτέρω πιθανότητα είναι ελάχιστη. 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις είναι πιθανές απαιτήσεις, που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος, 

αλλά η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί αν πραγµατοποιηθούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά 

γεγονότα. Γι΄ αυτό το λόγο δεν απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, 

όταν η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

Κατά την 31.12.2008 και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας δεν συνέτρεχε λόγος για το 

σχηµατισµό τέτοιου είδους προβλέψεων και δεν είχαν εµφανισθεί  κανενός  είδους προϋποθέσεις που θα 

µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις.     
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2.16. Κέρδη ανά Μετοχή 

Το ∆ΛΠ 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. 

Κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των πρώτων µε εφαρµογή των ∆ΠΧΠ Οικονοµικών Καταστάσεων, 

το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται εξ ολοκλήρου από κοινές µετοχές. Επιπλέον η εταιρεία 

δεν κατέχει καµία από τις κατηγορίες τίτλων που ενδέχεται να επιδράσουν µειωτικά των κερδών ή 

αυξητικά των ζηµιών ανά µετοχή. Ως εκ τούτου, υπολογίζει βασικά κέρδη ή ζηµίες ανά µετοχή 

σύµφωνα µε την ως άνω µέθοδο υπολογισµού, βασικών κερδών ή ζηµιών ανά µετοχή. 

 

2.17. Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα 

Μια επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να καθορίσει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τοµέα για τις 

δραστηριότητές της, όπως  επίσης  και να παρουσιάσει διαφορετικές πληροφορίες για τον πρωτεύοντα, 

σε σχέση µε τον δευτερεύοντα τοµέα. 

Οι δύο τοµείς, οικονοµικά στοιχεία των οποίων πρέπει να παρουσιάζει µια επιχείρηση, είναι: 

• Επιχειρηµατικός τοµέας, που αποτελεί κάθε διακριτό µέρος της επιχείρησης, που παρέχει ένα 

προϊόν ή υπηρεσία ή µία οµάδα σχετιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται σε 

κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Οι 

παράγοντες που λαµβάνονται υπ’ όψη για την ταξινόµηση των προϊόντων και υπηρεσιών σε 

έναν επιχειρηµατικό τοµέα, είναι η φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, η µορφή της 

παραγωγικής διαδικασίας, οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία, ο 

τρόπος διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, το θεσµικό πλαίσιο του λειτουργικού 

περιβάλλοντος. 

• Γεωγραφικός τοµέας, ο οποίος είναι κάθε διακριτό µέρος της επιχείρησης, που παρέχει προϊόντα 

ή υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε 

κινδύνους και αποδόσεις, που διαφέρουν από εκείνες άλλων τοµέων που λειτουργούν σε άλλα 

οικονοµικά περιβάλλοντα. Οι παράγοντες που λαµβάνονται υπ’ όψη για την οριοθέτηση των 

γεωγραφικών τοµέων, περιλαµβάνουν την οµοιότητα στις πολιτικοοικονοµικές συνθήκες, τις 

σχέσεις µεταξύ των λειτουργιών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, την εγγύτητα των 

λειτουργιών και την ύπαρξη συγκεκριµένων κινδύνων που σχετίζονται µε τις λειτουργίες σε 

συγκεκριµένη περιοχή. 
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Λόγω της φύσεώς της η εταιρεία ασχολείται µόνο µε µια δραστηριότητα (αυτή της εκµετάλλευσης ενός 

µόνο συγκεκριµένου σταθµού αυτοκινήτων) και δεν υπάρχει περιθώριο παρουσίασης οικονοµικών 

δεδοµένων τόσο κατά επιχειρηµατικό τοµέα όσο και κατά γεωγραφικό τοµέα.   

 

3. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και 

είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
χρήσεως ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας (σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή 
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

3.1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2008 
 
– ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» και 

∆ΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση 
χρηµατο-πιστωτικών µέσων  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1004/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Οκτωβρίου 2008 L275- 
16.10.2008) 
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2008. 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µε εξαίρεση όσα ταξινοµήθηκαν από την επιχείρηση 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους καταχώριση) σε διαφορετική 
κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η 
τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία 
«∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο που θα µπορούσε να πληρεί τον ορισµό «∆άνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν 
είχε ταξινοµηθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και 
την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η 
παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
– Ε∆∆ΠΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 611/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007, L 141-2.6.2007) 
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007. 

Η διερµηνεία αποσαφηνίζει το λογιστικό χειρισµό στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας 
θυγατρικής Εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής Εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν 
ορισµένες συναλλαγές πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς 
τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς.  

Η διερµηνεία δεν θα έχει καµία επίδραση   στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
– Ε∆∆ΠΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 

Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338-
17.12.2008) 
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Η διερµηνεία αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα 
µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η διερµηνεία 
αποσαφηνίζει: 
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α) Πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, 

β) Πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε 
τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και 

γ) Πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε 
υποχρέωση.  

Επειδή η Εταιρεία  δεν έχει  τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία 
δεν θα έχει καµία επίδραση  στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
 

3.2. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
– ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης ∆εκεµβρίου 2008, L339- 
18.12.2008) 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι:  

α) Η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους,  
β) Η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος που συνδυάζει όλα τα 

στοιχεία εσόδων και εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά 
εισοδήµατα», και 

γ) Επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών 
αρχών και µεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου.  

Ο Κανονισµός συνοδεύεται από ένα προσάρτηµα ανάλογων τροποποιήσεων περιορισµένης 
έκτασης σε αρκετά ∆ΛΠ, ∆ΠΧΠ, Ε∆∆ΠΧΠ και ΜΕ∆ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009. 

Η Εταιρεία  θα εφαρµόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές 
στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2009. 

 
– ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» (αναθεωρηµένο το 2007)  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 
17.12.2008 
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε 
την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους 
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης έγιναν 
ορισµένες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 1, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 11, ∆ΛΠ 16,  ∆ΛΠ 38 και Ε∆∆ΠΧΠ 1 
που ισχύουν από την ή µετά την 1.1.2009.  

Η Εταιρεία  εφαρµόζει τη µέθοδο της ενσωµάτωσης του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 
περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού στο κόστος των στοιχείων αυτών.  

 
– ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 

(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοπιστωτικά Μέσα 
διαθέσιµα από τον κάτοχο   
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 22.1.2009) 
Εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον 
κάτοχο και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια 
εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα µέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. 
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Επίσης έγιναν µερικές τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 7, ∆ΛΠ 39 και Ε∆∆ΠΧΠ 2 που ισχύουν για 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009. 

Επειδή η Εταιρεία  δεν κατέχει τέτοια µέσα, οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν  επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.   

 
– ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) 

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 
Εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη 
φορά τα ∆ΠΧΠ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική 
αξία µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την αποτίµηση του αρχικού κόστους των 
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε 
συγγενείς επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το 
∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις 
ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισµένες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 36 που εφαρµόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά 
την 1.1.2009. 

Επειδή η Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση  
στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

 
– ∆ΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 

Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 
17.12.2008) 
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», µε την 
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας 
ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την 
οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση.  

Η Εταιρεία  δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσεως 2009.  

 
– ∆ΠΧΠ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεµβρίου 2007, L304- 
22.11.2007) 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς 
αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
– Ε∆∆ΠΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 
17.12.2008) 
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. 

Η διερµηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισµό που πρέπει να υιοθετήσουν οι Εταιρείες που 
χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας, όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια», σε 
πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.   

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
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– Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 
 
 
Μέρος Ι 

 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

∆ΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, 
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» αποτελούν παραδείγµατα 
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η 
Εταιρεία  θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι 
δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 

∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 
7  «Κατάσταση ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις 
οποίες περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να 
παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την 
αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται 
διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που 
προκύπτουν από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων 
κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Επειδή στις συνήθεις 
δραστηριότητες της Εταιρεία  δεν περιλαµβάνεται η εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση 
στοιχείων του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

α) Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία 
οι                    δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια 
περικοπή, ενώ µια τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία 
προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας 
υποχρεώσεων  καθορισµένων παροχών.  

β) Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για 
να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης 
των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν 
εξαιρεθεί από την αποτίµηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών.  

γ) Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους 
θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της 
υπηρεσίας των εργαζοµένων.  

δ) Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά 
Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το 
∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 



ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε.  - δ.τ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ  

31 
 

Η Εταιρεία  θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν 
αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 
∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 
υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο 
της αγοράς να αποτιµάται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την 
εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει λάβει 
δάνεια από το Κράτος, η τροποποίηση δεν θα έχει  επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

 
 
∆ΛΠ 23, Κόστος ∆ανεισµού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)  

Με την τροποποίηση: 
(α) ∆ιευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται µε τη µέθοδο του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: 
Καταχώριση και Αποτίµηση, 

(β) Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισµού να περιλαµβάνει  απόσβεση διαφοράς της 
υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την  απόσβεση παρεπόµενου κόστους 
που συνδέεται µε το διακανονισµό δανείων.  

Η τροποποίηση δεν θα έχει   επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   
 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» 
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική Εταιρεία, η οποία 

αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και 
Αποτίµηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο  προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 
θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39.  

Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές  καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά 
µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται  
ως µοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν 
κατανέµεται σε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι 
αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης καταχωρίζονται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της 
επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται.  

Η εταιρεία θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7  «Χρηµατοπιστωτικά 
µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: 
Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν 
συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28.  

Η εταιρεία θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
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∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 
Οικονοµίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι κάποια  
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιµούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος.  

 
 
Επειδή η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες, η τροποποίηση 

δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της.  
 

∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: 
Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία 
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: 
Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν 
συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε 
κοινοπραξίες».  

Επειδή η Εταιρεία δεν έχει συµµετοχές σε κοινοπραξίες, η τροποποίηση δεν θα έχει καµία 
επίδραση στις δραστηριότητές του. 

 
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το 
κόστος της πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται 
γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσεως.  

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη 
γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 
∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο 
εάν έχει πραγµατοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης 
υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η Εταιρεία  αποκτήσει πρόσβαση στα 
αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα.  

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν 

υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή 
απόσβεσης από αυτόν της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του 
παρόντος επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία  καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου. 

 
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

α) Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας 
µέσω των αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο 
αντιστάθµισης ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. 

β) Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της  

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά 
στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. 
∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος 
ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη 



ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε.  - δ.τ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ  

33 
 

ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, συµπεριλαµβάνεται 
σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. 

γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι 
ένα µέσο αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική 
οντότητα  και αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι 
για να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική 
αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση 
αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς  
δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας. 

δ) Όταν αποτιµάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  
λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται 
ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής 
αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Η Εταιρεία  θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν αναµένεται να έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική 
χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως,  όπου 
εφαρµόζεται η µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιµούνται στην εύλογη αξία. Όµως, 
σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να 
αποτιµηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο αποτιµάται στο κόστος µέχρι την ενωρίτερη µεταξύ της 
ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία 
καθίσταται δυνατό να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία.  

Επειδή η Εταιρεία  δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα, η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις 
δραστηριότητές τους. 

 
∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι 
υπολογισµοί εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της 
απαγόρευσης να λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της 
εύλογης αξίας.  

Επειδή η Εταιρεία  δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα, η τροποποίηση δεν θα 
έχει επίδραση στις δραστηριότητές τους. 

 
 

 
∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 
«Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης»)  
Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας 
θυγατρικής ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική 
διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις 
για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η 
επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται 
µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΠ. Η Εταιρεία  θα εφαρµόσει την τροποποίηση 
αυτή από την 1η Ιουλίου 2009. 
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4. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Οικόπεδα & 

Κτίρια 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Ποσά σε Ευρώ    

    

    

    

Κόστος    

1 Ιανουαρίου 2007 24.883.731,07 72.662,96 24.956.394,03 

Προσθήκες εκτός από leasing 957.820,00 0,00 957.820,00 

31 ∆εκεµβρίου 2007 25.841.551,07 72.662,96 25.914.214,03 

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου 2007 -2.923.578,27 -53.343,68 -2.976.921,95 

Αποσβέσεις περιόδου -1.354.757,07 -8.200,14 -1.362.957,21 

31 ∆εκεµβρίου 2007 -4.278.335,34 -61.543,82 -4.339.879,16 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 21.563.215,73 11.119,14 21.574.334,87 
 

Κόστος    

1 Ιανουαρίου 2008 25.841.551,07 72.662,96 25.914.214,03 

Προσθήκες εκτός από leasing 626.610,32 3.551,20 630.161,52 

31 ∆εκεµβρίου 2008 26.468.161,39 76.214,16 26.544.375,55 

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου 2008 -4.278.335,34 -61.543,82 -4.339.879,16 

Αποσβέσεις περιόδου -1.394.125,16 -6.870,97 -1.400.996,13 

31 ∆εκεµβρίου 2008 -5.672.460,50 -61.543,82 -5.740.875,29 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 20.795.700,89 11.119,14 20.803.500,26 
 

 

5. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Ποσά σε Ευρώ λογισµικό Σύνολο 

   

Κόστος κτήσης   

1 Ιανουαρίου 2007 56.150,41 56.150,41 

31 ∆εκεµβρίου 2007 56.150,41 56.150,41 

   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 2007 -19.785,64 -19.785,64 

Αποσβέσεις περιόδου -16.581,00 -16.581,00 

31 ∆εκεµβρίου 2007 -36.366,64 -36.366,64 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 19.783,77 19.783,77 
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Κόστος κτήσης   

1 Ιανουαρίου 2008 56.150,41 56.150,41 

31 ∆εκεµβρίου 2008 56.150,41 56.150,41 

   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 2008 -36.366,64 -36.366,64 

Αποσβέσεις περιόδου -16.581,00 -16.581,00 

31 ∆εκεµβρίου 2008 -52.947,64 -52.947,64 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 3.202,77 3.202,77 

 

6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Η εταιρεία συµµετέχει ως ετερόρρυθµο µέλος  στην Ε.Ε. «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 91%. Η συµµετοχή αυτή αποτιµάται στο κόστος κτήσης..   

 

Ποσά σε Ευρώ  
  
Στην αρχή της περιόδου 1.1.2007 2.730.000,00 
Στο τέλος της περιόδου 31.12.2007 2.730.000,00 
  
  
Στην αρχή της περιόδου 1.1.2008 2.730.000,00 
Στο τέλος της περιόδου 31.12.2008 2.730.000,00 

 

 

7. Αναβαλλόµενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήµατος 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 

νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή.  

 Tα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:          

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:  206.768,24  262.584,66  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:  2.878,29  83.377,25  

  203.889,95  179.207,41  

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
    

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου  179.207,42  115.205,94  

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων   24.682,53  64.001,48  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου  203.889,95  179.207,42  
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Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια των 

χρήσεων, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής 

αρχής είναι οι παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:    

Ποσά σε Ευρώ    

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

 Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 279.082,14   279.082,14  
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -16.497,48   -16.497,48  

31 ∆εκεµβρίου 2007 262.584,66    262.584,66  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    

Ποσά σε Ευρώ    

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

 Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 163.876,21   163.876,21  
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -80.498,96   -80.498,96  

31 ∆εκεµβρίου 2007 83.377,25    83.377,25  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
 
Ποσά σε Ευρώ 
    

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

 Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 262.584,66    262.584,66  
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -55.816,42   -55.816,42  

31 ∆εκεµβρίου 2008 206.768,24    206.768,24  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    

Ποσά σε Ευρώ    

1 Ιανουαρίου 2008 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

 Σύνολο 

 83.377,25    83.377,25  
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -80.498,96   -80.498,96  

31 ∆εκεµβρίου 2008 2.878,29    2.878,29  
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∆εν υπολογίζεται φόρος έσοδο επί των ζηµιών των χρήσεων, επειδή εκτιµάται ότι οι ζηµίες αυτές δεν 

θα ανακτηθούν εντός της επόµενης πενταετίας. 

 Ο φόρος έξοδο της χρήσεως 2008 (€ 31.902,77), αφορά κατά ποσό € 24.682,53 (80.498.96 – 

55.816,42)  τη µεταβολή στην αναβαλλόµενη φορολογία και κατά ποσό 7.220,23 την καταβολή 

διαφορών φόρου για την φορολογική οριστικοποίηση (περαίωση) των φορολογικών δηλώσεων των 

2003–2006. 

Αντίθετα ο φόρος έξοδο της χρήσεως 2007 (€ 64.001,48) αφορά µόνο τις µεταβολές της αναβαλλόµενης 

φορολογίας. 
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8. Απαιτήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Προκαταβολές σε υπεργολάβους 0,00  564.867,97  

Λοιπές Απαιτήσεις 190.817,02  205.848,31  

Σύνολο 190.817,02  770.716,28  

   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00  0,00  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 190.817,02  770.716,28  

 190.817,02  770.716,28  

Ανάλυση 'Λοιπών απαιτήσεων'    

Ελληνικό ∆ηµόσιο  209,07 54.414,85  

Προσωρινοί λογαριασµοί (∆ιαχείριση έργων σε  
απόδοση) 96.724,04  60.549,55  
∆άνεια Προσωπικού  
Λοιποί χρεώστες  (Χ.Α.Ν.Θ.) 

3.000,00 
90.883,91  90.883,91  

Σύνολο 190.817,02  205.848,31  
 

 

 

9. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

 31 ∆εκεµβρίου 2008  
31 ∆εκεµβρίου 

2007 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 14.643,65   7.951,34  

Καταθέσεις όψεως 677.078,41   42.362,53  

Σύνολο 691.722,06   50.313,87  

    

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

31 ∆εκεµβρίου 
2007 

ΕΥΡΩ 691.722,06   50.313,87  

 691.722,06   50.313,87  
 

 

 

 

 

 



ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε.  - δ.τ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ  

39 
 

 

10. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Ποσά σε Ευρώ Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 249.610  7.326.053,50  7.326.053,50  

Έκδοση νέων µετοχών   0,00  0,00  

31 ∆εκεµβρίου 2007 249.610  7.326.053,50  7.326.053,50  

    
    
1 Ιανουαρίου 2008 249.610  7.326.053,50  7.326.053,50  
Έκδοση νέων µετοχών  68.150 2.000.202,50  2.000.202,50  

31 ∆εκεµβρίου 2008 317.760  9.326.256,00  9.326.256,00  

 

11. ∆άνεια 

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-08  31-∆εκ-07   

Μακροπρόθεσµος δανεισµός       

Οµολογιακό ∆άνειο (από τράπεζες)  15.180.000,00   16.180.000,00    

∆άνειο από συνδεδεµένα µέρη  700.000,00   800.000,00    

Λοιπά  0,00   0,00    

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων  15.880.000,00   16.980.000,00    

       

Βραχυπρόθεσµα δάνεια       

Οµολογιακό ∆άνειο (από τράπεζες)  969.497,49   1.240.044,23    

∆άνειο από συνδεδεµένα µέρη  100.000,00   252.880,96    

Λοιπά  0,00   0,00    

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων  1.069.497,49   1.492.925,19    
       

Σύνολο δανείων  16.949.497,49   18.472.925,19   

       
Ποσά σε Ευρώ  έως 6 µήνες  6-12 µήνες  Σύνολο 
31-∆εκ-08       

Σύνολο δανείων  519.497,49   550.000,00   1.069.497,49  

  519.497,49   550.000,00   1.069.497,49  

       
Ποσά σε Ευρώ  έως 6 µήνες  6-12 µήνες  Σύνολο 
31-∆εκ-07       

Σύνολο δανείων  1.032.925,19   460.000,00   1.492.925,19  

  1.032.925,19   460.000,00   1.492.925,19  
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Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:    
       

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-08  31-∆εκ-07   

Μεταξύ 1 και  2 ετών  1.310.000,00   1.100.000,00    

Μεταξύ 2 και 5 ετών  5.640.000,00   4.745.000,00    

Πάνω από 5 έτη  8.930.000,00   11.135.000,00    

  15.880.000,00   16.980.000,00    

       
 

 

12. Επιχορηγήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-08   31-∆εκ-07 
     

Στην αρχή της περιόδου 3.218.497,16   2.654.368,23 
Προσθήκες 0,00   872.040,00 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα: στα 
Λοιπά έσοδα-έξοδα  -202.209,25   -307.911,07 

Στο τέλος της περιόδου 3.016.287,91   3.218.497,16 
 

13. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Ποσά σε Ευρώ 
31-∆εκ-08 

  
31-∆εκ-07 

Προµηθευτές & Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις 146.933,93    223.790,32  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 73.799,35    47.855,86  

Λοιπές υποχρεώσεις 73.168,04    64.383,86  

Σύνολο 293.901,32    336.030,04  
     

Μακροπρόθεσµες     

Βραχυπρόθεσµες 293.901,32    336.030,04  

Σύνολο 293.901,32    336.030,04  

     
     

Ανάλυση 'Λοιπών υποχρεώσεων'      
Προκαταβολές πελατών     
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 11.313,41    9.314,52  
∆ικαιούχοι αµοιβών (παροχής υπηρεσιών)     
Εσοδα εποµένων χρήσεων 61.854,63    55.069,34  

Σύνολο 73.168,04    64.383,86  
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Ανάλυση ασφαλιστικών οργανισµών     

και λοιπών φόρων τελών     
     
ΙΚΑ µισθοδοσίας προσωπικού 12.045,87    11.135,01  
Φ.Π.Α. 18.523,91   0,00 
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 1.645,38    436,95  
Φόροι Αµοιβών τρίτων 0,00    83,35  
Παρακρατηµένος φόρος τόκων οµολογιακού     
δανείου 33.033,01    29.666,55  
Φόρος Περαίωσης βάσει Ν. 3697/2008 5.776,18   0,00 
Φόρος Εργολάβων 3% 2.775,00    6.534,00  

Σύνολο 73.799,35    47.855,86  
 

Το σύνολο των υποχρεώσεων αναλύεται στα 
εξής νοµίσµατα:      

 31-∆εκ-08   31-∆εκ-07 

ΕΥΡΩ 293.901,32    336.030,04   
 

14. Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από την ελληνική φορολογική αρχή για τις χρήσεις 2007 - 2008, οπότε οι 

φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις εν λόγω ανέλεγκτες χρήσεις.. 

Ωστόσο, η διοίκηση εκτιµά ότι εξαιτίας των παρακάτω λόγων δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις από τις 

ανέλεγκτες χρήσεις:   

α) Όλες οι ανέλεγκτες χρήσεις χαρακτηρίζονται από υψηλές ζηµίες, οπότε είναι απίθανο να προκύψουν 

διαφορές από φόρο εισοδήµατος. 

β)  Οι υπόλοιποι φόροι δεν παρουσιάζουν σηµαντική κίνηση.  
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15. Εσοδα ανά Κατηγορία 

Το σύνολο του κύκλου εργασιών εξ € 1.860.760,66 για τη χρήση 2008 και € 1.827.724,63 για τη χρήση 

2007 προήλθαν αποκλειστικά από τα έσοδα στάθµευσης του σταθµού αυτοκινήτων.  

 

16. Εξοδα ανά Κατηγορία 

   31-∆εκ-08 

Ποσά σε Ευρώ Σηµειώσεις  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 17  236.924,09  0,00  236.924,09  

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  4  1.400.996,13  0,00  1.400.996,13  

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  5  0,00  16.581,00  16.581,00  

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων   117.959,52  0,00  117.959,52  

Λοιπά   130.460,60  45.041,07  175.501,67  

Σύνολο   1.886.340,34  61.622,07  1.947.962,41  
      

   31-∆εκ-07 

Ποσά σε Ευρώ Σηµειώσεις  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 17  225.776,32  0,00  225.776,32  
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  4  1.362.957,21  0,00  1.362.957,21  
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  5  0,00  16.581,00  16.581,00  
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων   79.334,47  0,00  79.334,47  
Λοιπά   130.767,68  31.339,59  162.107,27  

Σύνολο   1.798.835,68  47.920,59  1.846.756,27  

 

 

17. Παροχές σε εργαζόµενους 

 

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-08  31-∆εκ-07 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  185.010,14   176.747,05  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  51.913,95   49.029,27  
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών  0,00   0,00  

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  0,00   0,00  

Σύνολο  236.924,09   225.776,32  

 



ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε.  - δ.τ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ  

43 
 

 

 

 

18. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα 

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-08  31-∆εκ-07 

Έξοδα τόκων     

 -Οµολογιακά δάνεια από τράπεζες  1.212.244,45   1.085.552,23  

 -Μακροπρόθεσµα  ∆άνεια τραπεζών   0,00   0,00  

 -Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια τραπεζών   22.600,10   16.311,67  

-∆άνεια από συγγενείς επιχειρήσεις  79.898,24   66.101,19  

 - Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα 342,72   330,06  

  1.315.085,51   1.168.295,15  
     

Επιχορηγήσεις τόκων δανείων  248.029,00  0,00 

Έσοδα τόκων  1.997,29   1.470,37  

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων  1.065.059,22   1.166.824,78  
 

19. Άλλα Λειτουργικά Έσοδα / Έξοδα 

Ποσά σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Αλλα Λειτουργικά ΈσοδαΑλλα Λειτουργικά ΈσοδαΑλλα Λειτουργικά ΈσοδαΑλλα Λειτουργικά Έσοδα

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις επενδύσεων 202.209,25             202.209,25             
Αναλογούσες σε προηγούμενες χρήσεις  επιχορηγήσεις επενδύσεων (λόγω λήψης 

μεταγενέστερα) -                              105.701,82             

Έκτακτα Έσοδα 434,87                    0,02                        

Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων - -

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα

Σύνολο εσόδωνΣύνολο εσόδωνΣύνολο εσόδωνΣύνολο εσόδων 202.644,12202.644,12202.644,12202.644,12                                                307.911,09307.911,09307.911,09307.911,09                                                

Αλλα Λειτουργικά ΈξοδαΑλλα Λειτουργικά ΈξοδαΑλλα Λειτουργικά ΈξοδαΑλλα Λειτουργικά Έξοδα

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους - -

Έκτακτα Έξοδα 1.506,43                 2.624,51                 

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων - -

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα - -

Σύνολο εξόδωνΣύνολο εξόδωνΣύνολο εξόδωνΣύνολο εξόδων 1.506,431.506,431.506,431.506,43                                                                2.624,512.624,512.624,512.624,51                                                                

Καθαρό συμψηφισμένο σύνολοΚαθαρό συμψηφισμένο σύνολοΚαθαρό συμψηφισμένο σύνολοΚαθαρό συμψηφισμένο σύνολο 201.137,69201.137,69201.137,69201.137,69                                                305.286,58305.286,58305.286,58305.286,58                                                
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20. Βασικά Κέρδη (Ζηµίες) ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεµηµένα Κέρδη (Ζηµίες) ανά 

Μετοχή 

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Κέρδη / (Ζημίες) που Αναλογούν στους Μετόχους (983.026,05)            (944.571,32)            

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού Μετοχών σε Κυκλοφορία 251.477                  249.610                  

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή (3,9090)(3,9090)(3,9090)(3,9090)                                                                        (3,7842)(3,7842)(3,7842)(3,7842)                                                                        

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή (3,9090)(3,9090)(3,9090)(3,9090)                                                                        (3,7842)(3,7842)(3,7842)(3,7842)                                                                        

 

 

 

21. Κεφαλαιουχικές ∆εσµεύσεις 

Η εταιρεία δεν έχει δεσµεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού. 

 

22. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας. 

Η εταιρεία δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  

 

23. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Τα ποσά των κινήσεων της εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µε αυτή 

µέρη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής: 

 Ποσά σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Εξοδα από τόκους δανείου ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 79.898,24 66.101,19

Υποχρεώσεις προς ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από δάνεια 800.000,00 1.052.880,96

Απαιτήσεις από προκαταβολές επί αποδόσει λογ/σμού 

σε μέλη του ∆.Σ. 20.332,82 20.332,82
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24. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η εταιρεία  έχει  ελεγχθεί  φορολογικά  µέχρι και τη χρήση 2006. Παραµένουν ανέλεγκτες  οι χρήσεις 

2007 – 2008.  

 

25. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσηµειώσεις. 

 

26. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του ενεργού έµµισθου απασχολούµενου προσωπικού κατά τη λήξη και κατά την έναρξη της 

χρήσης έχουν ως εξής:    

                                                                         31.12.2008  31.12.2007 

                                      12        12 

 

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

 

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν 

την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ).    

 

 


