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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 την κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 
2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 
πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε 
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται µε την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι στο κονδύλι του ενεργητικού  "Επενδύσεις σε θυγατρικές" ποσού 
2.730.000 €, απεικονίζεται η αξία κτήσεως συµµετοχής, ως ετερόρρυθµο µέλος, ποσοστού 91% σε 
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ετερόρρυθµη εταιρία του ιδίου αντικειµένου, η οποία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα, τηρεί Βιβλίο 
Εσόδων - Εξόδων και δεν συντάσσει Οικονοµικές Καταστάσεις. ∆εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη 
αποµείωσης της συµµετοχής, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί από τον έλεγχό 
µας, λόγω µη λήψεως κατάλληλων στοιχείων από την εταιρεία. 
 
Γνώµη µε επιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις  επιπτώσεις του θέµατος  που µνηµονεύεται  στην παράγραφο ‘Βάση 
για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι οποίες  δεν κατέστη δυνατόν  να προσδιορισθούν ποσοτικά, οι 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 
θέση της Εταιρείας ‘‘ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

Θέµα Έµφασης 

 
Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός 
ότι   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 εκπονήσει σχέδιο προσηκόντων µέτρων. 
 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

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  
 

 

Θεσσαλονίκη 24 Μαρτίου 2012 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16221 

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

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – 
ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.» Κατασκευή και εκµετάλλευση σταθµών αυτοκινήτων ΑΡ.ΜΑΕ 
48096/62/Β/01/0279, για τον Ισολογισµό και τη δραστηριότητα της εταιρείας της χρήσης 2011 

. 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Θέτοντας υπ’ όψη σας τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 (11ου 

∆ιαχειριστικού έτους) και τις 
Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταµειακών Ροών της Χρήσης 01.01.11 
– 31.12.11 καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις και πληροφορίες, τα οποία το ∆.Σ. εγκρίνει 
οµόφωνα, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω για τα στοιχεία τους και γενικά για την δραστηριότητα και τις 
προσπάθειες της Εταιρείας κατά την παραπάνω περίοδο.  
 

1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 
 
 Το έτος 2011 ήταν η έβδοµη χρονιά της εκµετάλλευσης και λειτουργίας του σταθµού 
αυτοκινήτων. 
 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Κατά την κλειόµενη χρήση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό 963.907,30 € έναντι 
1.304.043,19 € της προηγούµενης χρήσης και προήλθε από την εκµετάλλευση του σταθµού 
αυτοκινήτων. Η µείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονοµική κρίση. 
Τα αποτελέσµατα της χρήσεως ήταν ζηµιογόνα για άλλη µια χρήση (1.339.339 €), γεγονός που 
οφείλεται στον χαµηλό κύκλο εργασιών της εταιρείας.  
 

3. ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
 Η εταιρία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητα της. 
 

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο  :    9.326.256,00€  
Αριθµός κοινών ονοµαστικών µετοχών : 317.760 
 
 

5. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
 

 ∆εν υπήρχαν την 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 

 Στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι σήµερα δεν συνέβη 
κανένα σηµαντικό γεγονός που µπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρίας. 
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7. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
 

Αν και διανύουµε περίοδο οξείας οικονοµικής κρίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει και 
ευελπιστεί ότι µε  την οργάνωση των υπηρεσιών και τις προωθητικές ενέργειες που σχεδιάζεται να 
γίνουν  θα διευρυνθεί η δραστηριότητα της εταιρίας µε επακόλουθο και την βελτίωση των 
αποτελεσµάτων. 
 
 

8. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Οι κυριότεροι αριθµοδείκτες  αντιπαραβαλλόµενοι σε σχέση µε τους αντίστοιχους της προηγούµενης 
χρήσεως έχουν ως εξής:  
 
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ  κλειοµένης  χρήσεως        προηγ. χρήσεως                                    
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό            =               12,89 %                            16,88% 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
 
Κεφάλαιο κινήσεως                     =              0%                                       0% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
 
Ιδια Κεφάλαια                              =               5,18 %                              12,29% 
Σύνολο υποχρεώσεων 
 
Β. ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Καθαρά αποτελ/τα                            =          0%                                     0% 
Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών  
 
Καθαρά αποτ. Χρήσεως προ φόρων =         0%                                     0%   
Ιδια Κεφάλαια 
 
Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Απαιτήσεις από πελάτες   =                αυθηµερόν                              αυθηµερόν 
Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών  
 
Απαιτήσεις από πωλήσεις  =              αυθηµερόν                               αυθηµερόν 
Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών  
 
 
 
 

9. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Οι συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα συνεπάγονται για την εταιρεία την ανάληψη ή τη 

µεταβίβαση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι κατηγορίες κινδύνων  είναι: 
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• Συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

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

συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα.  

• Πιστωτικός κίνδυνος.  

• 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 είτε µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, είτε µέσω της 

δανειοδότησής της από συγγενείς εταιρείες.    

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.   

 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε κύριοι µέτοχοι όπως : 
- Εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.-31.12.2011 
- Απαλλάξετε το ∆.Σ. και τον ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη 

διαχείριση της χρήσεως 01.01.-31.12.2011 
- Εκλέξετε τους ελεγκτές της χρήσεως 01.01.-31.12.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη ,    22  Μαρτίου 2012 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 
 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 
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Η παραπάνω έκθεση διαχειρίσεως που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες   είναι αυτή που 

αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 24 Μαρτίου 2012.  
 

Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2012 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 
 
 
 

Γεώργιος Αρχ. Λαζαρίδης  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16221 

Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ 
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Α. Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 

Ισολογισµός 

Ποσά σε € ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 4444 16.620.747,17 18.018.665,19 
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 5555 114,10 266,20 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6666 2.730.000,00              2.730.000,00             

19.350.861,2719.350.861,2719.350.861,2719.350.861,27                                            20.748.931,3920.748.931,3920.748.931,3920.748.931,39                                        

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν Ενεργητικό

Λοιπές Απαιτήσεις 9999 211.241,15                 188.739,51                

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα 10101010 59.468,67                   121.382,21                

270.709,82270.709,82270.709,82270.709,82                                                                310.121,72310.121,72310.121,72310.121,72                                                            

Σύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο Ενεργητικού 19.621.571,0919.621.571,0919.621.571,0919.621.571,09 21.059.053,1121.059.053,1121.059.053,1121.059.053,11

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

Ίδια ΚεφάλαιαΊδια ΚεφάλαιαΊδια ΚεφάλαιαΊδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο 11111111 9.326.256,00 9.326.256,00
Αποτελέσματα εις Νέον (8.359.715,53)             (7.020.376,03)            

Σύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 966.540,47966.540,47966.540,47966.540,47                                                                2.305.879,972.305.879,972.305.879,972.305.879,97                                                

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 ∆άνεια 12121212 13.982.012,18            14.129.107,80           

Επιχορηγήσεις 13131313 2.409.660,16              2.611.869,41             

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7777 153.478,50                 165.896,93                

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 8888 9.882,62 9.228,39

16.555.033,4616.555.033,4616.555.033,4616.555.033,46                                            16.916.102,5316.916.102,5316.916.102,5316.916.102,53                                        

Βραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 14141414 329.997,16                 372.070,61                

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 12121212 1.770.000,00              1.465.000,00             

2.099.997,162.099.997,162.099.997,162.099.997,16                                                    1.837.070,611.837.070,611.837.070,611.837.070,61                                                

Σύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο Υποχρεώσεων 18.655.030,6218.655.030,6218.655.030,6218.655.030,62                                            18.753.173,1418.753.173,1418.753.173,1418.753.173,14                                        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 19.621.571,0919.621.571,0919.621.571,0919.621.571,09 21.059.053,1121.059.053,1121.059.053,1121.059.053,11

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

Ποσά σε € ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης)Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης)Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης)Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης) 16161616 963.907,30963.907,30963.907,30963.907,30                                                1.304.043,191.304.043,191.304.043,191.304.043,19                                    

Κόστος Πωλήσεων 17171717 (1.777.329,99)         (1.909.420,75)         

Μικτά Αποτελέσματα (Ζημίες) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Ζημίες) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Ζημίες) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως (813.422,69)(813.422,69)(813.422,69)(813.422,69)                                            (605.377,56)(605.377,56)(605.377,56)(605.377,56)                                            

Λοιπά Έσοδα/Εξοδα 20202020 200.457,24             174.909,00             

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 17171717 (61.613,18)              (101.508,06)            

Αποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα Εκμετάλλευσης (674.578,63)(674.578,63)(674.578,63)(674.578,63)                                            (531.976,62)(531.976,62)(531.976,62)(531.976,62)                                            

Χρηματοοικονομικά Κόστος 19191919 (643.597,28)            (501.726,16)            

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως προ Φόρων (1.318.175,91)(1.318.175,91)(1.318.175,91)(1.318.175,91)                                (1.033.702,78)(1.033.702,78)(1.033.702,78)(1.033.702,78)                                

Φόρος Εισοδήματος 7777 (21.163,59)              19.231,82               

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 (1.339.339,50)(1.339.339,50)(1.339.339,50)(1.339.339,50)                                (1.014.470,96)(1.014.470,96)(1.014.470,96)(1.014.470,96)                                

Κατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της Εταιρείας (1.339.339,50)(1.339.339,50)(1.339.339,50)(1.339.339,50)                                (1.014.470,96)(1.014.470,96)(1.014.470,96)(1.014.470,96)                                

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

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 317.760317.760317.760317.760                                                                    317.760317.760317.760317.760                                                                    

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή 21212121 (4,21494)(4,21494)(4,21494)(4,21494)                                                                (3,19257)(3,19257)(3,19257)(3,19257)                                                                

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή 21212121 (4,21494)(4,21494)(4,21494)(4,21494)                                                                (3,19257)(3,19257)(3,19257)(3,19257)                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 50 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 2010 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2010 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2010 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2010 βάσει ∆.Π.Χ.Π. 9.326.256,009.326.256,009.326.256,009.326.256,00                                    (6.005.905,06)(6.005.905,06)(6.005.905,06)(6.005.905,06)                                                                                                3.320.350,943.320.350,943.320.350,943.320.350,94                                                                                    

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες)  Χρήσης 2010 Μετά Φόρων (1.014.470,96)                         (1.014.470,96)                      

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 βάσει ∆.Π.Χ.Π. 9.326.256,00          (7.020.376,02)                         2.305.879,982.305.879,982.305.879,982.305.879,98                                                                                    

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2011 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2011 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2011 βάσει ∆.Π.Χ.Π.Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2011 βάσει ∆.Π.Χ.Π. 9.326.256,009.326.256,009.326.256,009.326.256,00                                    (7.020.376,02)(7.020.376,02)(7.020.376,02)(7.020.376,02)                                                                                                2.305.879,982.305.879,982.305.879,982.305.879,98                                                                                    

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες)  Χρήσης 2011 Μετά Φόρων (1.339.339,50)                         (1.339.339,50)                      

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011  βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011  βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011  βάσει ∆.Π.Χ.Π.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011  βάσει ∆.Π.Χ.Π. 9.326.256,009.326.256,009.326.256,009.326.256,00                                    (8.359.715,53)(8.359.715,53)(8.359.715,53)(8.359.715,53)                                                                                                966.540,47966.540,47966.540,47966.540,47                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Ποσά σε € 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

Έμμεση ΜέθοδοςΈμμεση ΜέθοδοςΈμμεση ΜέθοδοςΈμμεση Μέθοδος

Λειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζημίες χρήσεως προ φόρωνΖημίες χρήσεως προ φόρωνΖημίες χρήσεως προ φόρωνΖημίες χρήσεως προ φόρων (1.318.175,91)(1.318.175,91)(1.318.175,91)(1.318.175,91)                                            (1.033.702,78)(1.033.702,78)(1.033.702,78)(1.033.702,78)                                    

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.398.070,13              1.399.751,06           

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (202.209,25)               (202.209,25)             

Προβλέψεις 653,62                        9.228,39                  

Τόκοι έσοδα (525,34)                      (648,48)                    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 644.122,62                 502.374,64              

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης  Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης  Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης  Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης  

 που σχετίζοντα με τις λειτουργικές  δραστηριότητες που σχετίζοντα με τις λειτουργικές  δραστηριότητες που σχετίζοντα με τις λειτουργικές  δραστηριότητες που σχετίζοντα με τις λειτουργικές  δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων - -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (22.500,85)                 278,61                     

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (45.056,83)                 110.992,04              

Καταβληθέντες τόκοι (518.235,06)               (497.973,74)             

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (33.582,01)                 -                               

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (97.438,88)(97.438,88)(97.438,88)(97.438,88)                                                                288.090,49288.090,49288.090,49288.090,49                                                    

Επενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -                                 (1.919,00)                 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων - -

Τόκοι εισπραχθέντες 525,34                        648,48                     

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 525,34525,34525,34525,34                                                                                        (1.270,52)(1.270,52)(1.270,52)(1.270,52)                                                            

Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ληφθείσες επιχορηγήσεις - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.500.000,00              1.624.107,80           

Εξοφλήσεις δανείων (1.465.000,00)            (1.943.438,89)          

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητεςΚαθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00                                                                    (319.331,09)(319.331,09)(319.331,09)(319.331,09)                                                

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 (61.913,54)(61.913,54)(61.913,54)(61.913,54)                                                                (32.511,12)(32.511,12)(32.511,12)(32.511,12)                                                        

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στην Αρχή της Περιόδου: 01.01.2011 & 01.01.2010 121.382,21121.382,21121.382,21121.382,21                                                            153.893,33153.893,33153.893,33153.893,33                                                    

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2011 & 31.12.2010Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2011 & 31.12.2010Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2011 & 31.12.2010Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2011 & 31.12.2010 59.468,6759.468,6759.468,6759.468,67                                                                    121.382,21121.382,21121.382,21121.382,21                                                    

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 50 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 29.06.2014, 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. 
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Στυλιανός  Α. Συµεωνίδης Μέλος ∆.Σ.  

 

 

 

 

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 
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καταβλήθηκαν ή στην εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που δόθηκε για να αποκτηθούν. Το ανωτέρω 

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 
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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: 

� 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. 
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• 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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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. 
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� 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. 

 

 

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 
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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: 

• 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. 
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• 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. 

 

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: 
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• 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 

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 είτε µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, είτε µέσω της 

δανειοδότησής της από συγγενείς εταιρείες.    

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 
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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.   

 

 

 

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. 
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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: 

 

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. 
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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 

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, 
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• χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις και 

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

χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

Το κόστος δανεισµού, το οποίο  σχετίζεται άµεσα µε την αγορά κατασκευή ή παραγωγή  επιλέξιµων 

στοιχείων του ενεργητικού  κεφαλαιοποιείται σε αύξηση του κόστους των στοιχείων αυτών (∆ΛΠ 23). 

Ως απόρροια του χειρισµού αυτού ήταν η σε προηγούµενες χρήσεις ενσωµάτωση ποσού τόκων € 

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. 

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

απαίτηση σε όφελος των αποτελεσµάτων της πλην όµως µε βάση την αρχή της συντηρητικότητας  δεν 

έχει υιοθετήσει τέτοιο χειρισµό.    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. 

Η εταιρεία  απεικονίζει τις σχετικές µε παροχές σε εργαζοµένους υποχρεώσεις βάσει αναλογιστικής 

µελέτης.  

 

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. 



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

30 
 

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 31.12.2011 και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας δεν συνέτρεχε λόγος για το 

σχηµατισµό τέτοιου είδους προβλέψεων.   

 

 

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 
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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. 

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 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας 
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2011 

 

∆ΛΠ 24 (Αναθεωρηµένο 2009) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010,                 L 186/20.07.2010) 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου (governments - related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 
Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και 
απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές 
όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν  επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου 2009,         L 347/24.12.2009) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να 
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την 
απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο 
ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους και πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της 
καθαρής θέσης, εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή 
δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη 
παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία  επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας  διότι δεν έχουν συναφθεί τέτοιου είδους συναλλαγές. 

 

 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010,                 L 166/01.07.2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει στις οντότητες που εφαρµόζουν πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ περιορισµένες 
εξαιρέσεις από συγκεκριµένες συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε την εύλογη αξία και τον 
κίνδυνο ρευστότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς 
έχει  ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποιηµένη) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010,                 L 186/20.07.2010) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις και ειδικώτερα όταν η οικονοµική οντότητα 
υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών 
για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να 
αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η παραπάνω τροποποίηση 
δεν έχει καµία  επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010,                 L 193/24.07.2010) 

Η ∆ιερµηνεία αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό που θα υιοθετήσει η οικονοµική οντότητα που εκδίδει 
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονίσει, το σύνολο ή µέρος, µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία  επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

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

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 149/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2011,         L 46/19.02.2011) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2010 τροποποιήσεις σε 7 
υφιστάµενα πρότυπα και διερµηνείες. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Οι σηµαντικότερες απαιτήσεις των τροποποιήσεων αυτών είναι οι εξής: 
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∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις: (α) όταν αλλάζει µία λογιστική πολιτική στην περίοδο που καλύπτεται 
από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, (β) για τη χρήση της εύλογης αξίας µε βάση τις 
προηγούµενες Γ.Π.Λ.A.  ως τεκµαιρόµενου κόστους και (γ)  για τη δυνατότητα χρήσης της λογιστικής αξίας των 
ενσώµατων και  άυλων περιουσιακών στοιχείων ως τεκµαιρόµενου κόστους κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 
από εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικές ρυθµίσεις (rate regulations operations) . 

 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που 
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του 
∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την αποτίµηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των 
συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής 
συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν 
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις 
σηµειώσεις.  

 

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε 
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε αποτιµήσεις στην 
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια 
έκθεση.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της αποτίµησης της επιβράβευσης 
των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2012 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.  

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την  1 Ιανουαρίου 2012. Η  Εταιρεία  δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα 
πρότυπα αυτά και εκτιµά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεµβρίου 2011,         L 305/23.11.2011) 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και το αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην οικονοµική θέση µιας οντότητας. Σκοπός τους είναι να 
προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά µε τις µεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που 
συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία δεν αναµένει  ότι αυτή η 
τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 
νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Η Εταιρεία  βρίσκεται   στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές 
του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2013. 

 

∆ΠΧΠ 13 «Αποτίµηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 
νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την αποτίµηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
αποτίµηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αποτιµούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 
χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία  δεν µπορεί να εφαρµόσει  το ∆ΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2013. 

 

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. 
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Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 
οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων, ώστε να 
φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 

Η Εταιρεία  θα εφαρµόσει (εφαρµόσουν) αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν 
αναµένει να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα 
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου µε τη χρήση ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η 
ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη 
µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο 
πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό 
φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία (ή και ο Όµιλος) δεν αναµένει (αναµένουν) ότι αυτή η 
τροποποίηση θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 
νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια 
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών) («µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν 
αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 
συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις 
επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η Εταιρεία δεν αναµένει  ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  
θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος απογύµνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 
νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 
αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 
µεταλλευτικά κοιτάσµατα. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12  και 
τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα 
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εφαρµοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µπορούν να εφαρµοστούν νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όµιλο). Ο Όµιλος 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους  στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
σηµαντικότερες απαιτήσεις των προτύπων είναι οι εξής: 

 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 
«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η 
οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο 
κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

 

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 
στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για 
το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, 
όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των Συµφερόντων σε Κοινοπραξίες» 
και τη ∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες - µη νοµισµατικές συνεισφορές από 
κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 
εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής 
ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την 
ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του 
παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
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∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συµφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη 
ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 
προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 
∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

 
 

 

4. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Οικόπεδα & 

Κτίρια 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Ποσά σε Ευρώ    

    

    

    

Κόστος    

1 Ιανουαρίου 2010 26.468.161,39 87.904,16 26.556.065,55 

Προσθήκες εκτός από leasing - 1.919,00 1.919,00 

31 ∆εκεµβρίου 2010 26.468.161,39 89.823,16 26.557.984,55 

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου 2010 -7.066.585,81 -73.134,59 -7.139.720,40 

Αποσβέσεις περιόδου -1.394.125,22 -5.473,74 -1.399.598,96 

31 ∆εκεµβρίου 2010 -8.460.711,03 -78.608,33 -8.539.319,36 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 18.007.450,45 11.214,83 18.018.665,19 
 

Κόστος    

1 Ιανουαρίου 2011 26.468.161,39 89.823,16 26.557.984,55 

Προσθήκες εκτός από leasing - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2011 26.468.161,39 89.823,16 26.557.984,55 

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου 2011 -8.460.711,03 -78.608,33 -8.539.319,36 

Αποσβέσεις περιόδου -1.394.125,22 -3.792,81 -1.397.918,03 

31 ∆εκεµβρίου 2011 -9.854.836,25 -82.401,14 -9.937.237,39 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 16.613.325,14 7.422,02 16.620.747,17 
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5. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Ποσά σε Ευρώ λογισµικό Σύνολο 

   

Κόστος κτήσης   

1 Ιανουαρίου 2010 56.657,41 56.657,41 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 

31 ∆εκεµβρίου 2010 56.657,41 56.657,41 

   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 2010 -56.239,12 -56.239,12 

Αποσβέσεις περιόδου -152,09 -152,09 

31 ∆εκεµβρίου 2010 -56.391,21 -56.391,21 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 266,20 266,20 

   

Κόστος κτήσης   

1 Ιανουαρίου 2011 56.657,41 56.657,41 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 

31 ∆εκεµβρίου 2011 56.657,41 56.657,41 

   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 2011 -56.391,21 -56.391,21 

Αποσβέσεις περιόδου -152,10 -152,10 

31 ∆εκεµβρίου 2011 -56.543,31 -56.543,31 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 114,10 114,10 

 

6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

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

ΣΙΑ Ε.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 91%. Η εν λόγω θυγατρική είναι του ιδίου αντικειµένου µε την 

εταιρεία, τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν έχει αναπτύξει µέχρι στιγµής καµία δραστηριότητα και δεν 

απασχολεί προσωπικό.  Η συµµετοχή αυτή αποτιµάται στο κόστος κτήσης.   

 

Ποσά σε Ευρώ  
  
Στην αρχή της περιόδου 1.1.2010 2.730.000,00 
Στο τέλος της περιόδου 31.12.2010 2.730.000,00 
  
  
Στην αρχή της περιόδου 1.1.2011 2.730.000,00 
Στο τέλος της περιόδου 31.12.2011 2.730.000,00 

 

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βάσει της απαλλακτικής διάταξης του 

άρθρου 94 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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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-11 31-∆εκ-10 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:  157.275,83  170.473,82  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:  (3.797,33)  (4.576,89)  

  153.478,50  165.896,93  

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
    

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου  165.896,93  185.128,75  

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων   (12.418,43)  (19.231,82)  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου  153.478,50  165.896,93  
 

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 
αποσβέσεις 

 Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 190.270,77    190.270,77    
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -19.796,96   -19.796,96  
31 ∆εκεµβρίου 2010 170.473,82    170.473,82  
 
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    

Ποσά σε Ευρώ 
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∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Υποχρεώσεις 
Προσ/κου 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 5.142,03  0,00  5.142,03  
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -2.410,82  1.845,68 -565,14  
31 ∆εκεµβρίου 2010 2.731,21   1.845,68 4.576,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
 
Ποσά σε Ευρώ 
 

 
 
 
 
 
   

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβέσεις 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2011 170.473,82  0,00  170.473,82  
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -13.197,98  0,00 -13.197,98 

31 ∆εκεµβρίου 2011 157.275,83  0,00 157.275,83  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    

Ποσά σε Ευρώ    
 
 
 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Υποχρεώσεις 
Προσ/κου 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2011 2.731,21 1.845,68 4.576,89  
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -910,56  131,00 -779,56  

31 ∆εκεµβρίου 2011 1.820,65   1.976,68 3.797,33 
 

 

∆εν υπολογίζεται φόρος έσοδο επί των ζηµιών των χρήσεων, επειδή στην παρούσα φάση δεν µπορεί να 

εκτιµηθεί πόσες από τις  ζηµίες αυτές µπορούν να  ανακτηθούν εντός της επόµενης πενταετίας. 
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Φόρος έξοδο χρήσεως: 
 
Ποσά σε Ευρώ 
 

 
 

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων για φόρο 
περαίωσης Ν. 3888/2010 χρήσεων 2007- 2009    33.582,01  
Πίστωση  στην κατάσταση αποτελεσµάτων για 
αναβαλλόµενη φορολογία 2011   -12.418,42  

   Εξοδο φόρου χρήσεως 2011                                                                                           21.163,59 

 

Η πίστωση των αποτελεσµάτων της χρήσεως 2011 € 12.418,42 (13.197,98 – 779,56) αφορά την 

µεταβολή στην αναβαλλόµενη φορολογία, λόγω διαφορετικών φορολογικών αποσβέσεων (12.287,42 €) 

και λόγω Πρόβλεψης Υποχρεώσεων προσ/κού (131,00 €) .   

 Ο φόρος έσοδο της χρήσεως 2010 € 19.231,82 (19.796,96-565,14) αφορά την µεταβολή στην 

αναβαλλόµενη φορολογία, λόγω διαφορετικών φορολογικών αποσβέσεων (17.386,14 €) και λόγω 

Πρόβλεψης Υποχρεώσεων προσ/κού (1.845,68 €) .   

 

 

  

8. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

Ποσά σε Ευρώ                 31-∆εκ-11                 31-∆εκ-10 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσ/κού 9.882,62  9.228,39  

Σύνολο 9.882,62  9.228,39  
 

Το ύψος της υποχρέωσης αυτής ποσού 9.882,62 €, προέκυψε µε βάση αναλογιστική µελέτη 
και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσεως. 

 

1 Ιανουαρίου 2011   9.228,39    
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων   654,23  

31 ∆εκεµβρίου 2011   9.882,62  

 

 

 

9. Απαιτήσεις 

Ποσά σε Ευρώ                 31-∆εκ-11             31-∆εκ-10 

Λοιπές Απαιτήσεις 211.241,15  188.739,51  

Σύνολο 211.241,15  188.739,51  
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Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00  0,00  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 211.241,15 188.739,51 

 211.241,15 188.739,51 

Ανάλυση 'Λοιπών απαιτήσεων'    

Ελληνικό ∆ηµόσιο  52,53 443,04 

Προσωρινοί λογαριασµοί (∆ιαχείριση ταµείων σε  
απόδοση) 
Γραµµάτια εισπρακτέα 

76.483,05 
1.850,00  

83.661,71 
2.850,00  

Απαίτηση από πιστωτικές κάρτες  41.971,66 10.900,85 
∆άνεια Προσωπικού  
Λοιποί χρεώστες  (Χ.Α.Ν.Θ.) 

0,00 
90.883,91  

0,00 
90.883,91  

Σύνολο 211.241,15  188.739,51  
 

 

 

 

10. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

 31 ∆εκεµβρίου 2011  
31 ∆εκεµβρίου 

2010 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 1.838,09   1.646,23   

Καταθέσεις όψεως 57.630,58   119.735,98   

Σύνολο 59.468,67   121.382,21   

    

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

31 ∆εκεµβρίου 
2010 

ΕΥΡΩ 59.468,67   121.382,21   

 59.468,67   121.382,21   
 

 

 

 

11. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Ποσά σε Ευρώ Αριθµός 
µετοχών 

Κεφάλαιο 
Κοινών 
µετοχών Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2010 317.760  9.326.256,00  9.326.256,00  

Έκδοση νέων µετοχών  - -  -  

31 ∆εκεµβρίου 2010 317.760  9.326.256,00  9.326.256,00  
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1 Ιανουαρίου 2011 317.760  9.326.256,00  9.326.256,00  
Έκδοση νέων µετοχών  - -  -  

31 ∆εκεµβρίου 2011 317.760  9.326.256,00  9.326.256,00  

 

 

12. ∆άνεια 

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10   

Μακροπρόθεσµος δανεισµός       

Οµολογιακό ∆άνειο (από τράπεζες)  10.735.000,00   12.505.000,00    

∆άνειο από συνδεδεµένα µέρη  3.247.012,18   1.624.107,80    

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων  13.982.012,18   14.129.107,80    

       

Βραχυπρόθεσµα δάνεια       

Οµολογιακό ∆άνειο (από τράπεζες)  1.770.000,00   1.465.000,00    

∆άνειο από συνδεδεµένα µέρη  0,00   0,00    

Λοιπά  0,00   0,00    

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων  1.770.000,00   1.465.000,00    
       

Σύνολο δανείων  15.752.012,18   15.594.107,80    

       
 
Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων 
και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των 
συµβολαίων είναι οι εξής; 
 
Ποσά σε Ευρώ  έως 6 µήνες  6-12 µήνες  Σύνολο 
       
 
31-∆εκ-11  15.752.012,18  0,00   15.752.012,48  

Σύνολο δανείων  15.752.012,18   0,00   15.752.012,48  

       
Ποσά σε Ευρώ  έως 6 µήνες  6-12 µήνες  Σύνολο 
       
 
31-∆εκ-10  15.594.107,80   0,00   15.594.107,80  

Σύνολο δανείων  15.594.107,80   0,00   15.594.107,80  
       
       
 
 
 
       
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:    
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Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10   

Μεταξύ 1 και  2 ετών  2.105.000,00   1.770.000,00    

Μεταξύ 2 και 5 ετών  10.253.506,00   7.440.000,00    

Πάνω από 5 έτη  1.623.506,18   4.919.107,80    

  13.982.012,18   14.129.107,80    

       
 

13. Επιχορηγήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-11   31-∆εκ-10 
     

Στην αρχή της περιόδου 2.611.869,41   2.814.078,66 
Προσθήκες 0,00   0,00 

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

Στο τέλος της περιόδου 2.409.660,16   2.611.869,41 
 

14. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Ποσά σε Ευρώ 
31-∆εκ-11 

  
31-∆εκ-10 

Προµηθευτές & Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις 179.027,06    247.689,96  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 60.546,47    40.016,93  

Λοιπές υποχρεώσεις 90.423,63    84.363,72  

Σύνολο 329.997,16    372.070,61  
     

Μακροπρόθεσµες -   - 

Βραχυπρόθεσµες 329.997,16    372.070,61  

Σύνολο 329.997,16    372.070,61  

     
 
     

Ανάλυση 'Λοιπών υποχρεώσεων'      
Ενοίκια οφειλόµενα 5.742,53   5.742,53 
Τόκοι δεδουλευµένοι 2.983,38   2.648,64 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 10.673,00    12.790,40  
∆ικαιούχοι αµοιβών (παροχής υπηρεσιών) -   2.193,91 
Προκαταβολές πελατών 1.580,00   - 
Εσοδα εποµένων χρήσεων 69.444,72    60.988,24  

Σύνολο 90.423,63    84.363,72  
 
     

 

Ανάλυση ασφαλιστικών οργανισµών     
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και λοιπών φόρων τελών     
     
ΙΚΑ µισθοδοσίας προσωπικού 12.925,02    13.841,45  
Φ.Π.Α. 22.329,91   15.003,33 
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 2.760,25    1.828,97  
Φόροι Αµοιβών τρίτων 37,50    426,00  
Παρακρατηµένος φόρος τόκων οµολογιακού     
δανείου 9.893,79    8.917,18  
Χαρτόσηµο και ΟΓΑ ∆ανείων 12.600,00   - 

Σύνολο 60.546,47    40.016,93  
 

Το σύνολο των υποχρεώσεων αναλύεται στα 
εξής νοµίσµατα:      

 31-∆εκ-10   31-∆εκ-10 

ΕΥΡΩ 329.997,16    372.070,61  
 

15. Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από την ελληνική φορολογική αρχή για τις χρήσεις 2010 - 2011, 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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16. Εσοδα ανά Κατηγορία 

Το σύνολο του κύκλου εργασιών εξ € 963.907,30 για τη χρήση 2011 και € 1.304.043,19  για τη χρήση 

2010 προήλθαν αποκλειστικά από τα έσοδα στάθµευσης του σταθµού αυτοκινήτων. Η µείωση 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονοµική κρίση. 

 

17. Εξοδα ανά Κατηγορία 

   31-∆εκ-10 

Ποσά σε Ευρώ Σηµειώσεις  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 18  293.561,22  1.128,76  294.689,98  

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  4  1.399.598,96  0,00  1.399.598,96  

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  5  0,00  152,09  152,09  

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων   66.091,50  0,00  66.091,50  

Λοιπά   150.169,07  100.227,21  250.396,28  

Σύνολο   1.909.420,75  101.508,06  2.010.928,81  
      

   31-∆εκ-11 

Ποσά σε Ευρώ Σηµειώσεις  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 18  263.960,67  654,23  264.614,90  
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  4  1.397.918,03 0,00  1.397.918,03  
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  5  0,00  151,97  151,97 
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων   50.195,72  0,00  50.195,72  
Λοιπά   65.255,57  60.806,98  126.062,55  

Σύνολο   1.777.329,99  61.613,18  1.838.943,17  

 

 

18. Παροχές σε εργαζόµενους 

 

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  203.273,12   224.134,52  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  58.178,99   63.539,72  
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών  654,23   1.128,76  

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  2.508,56   5.886,98  

Σύνολο  264.614,90   294.689,98  
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19. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα 

Ποσά σε Ευρώ  31-∆εκ-11  31-∆εκ-10 

Έξοδα τόκων     

 -Οµολογιακά δάνεια από τράπεζες  452.164,57  462.392,50 

-∆άνεια από συγγενείς επιχειρήσεις  153.951,40   0,00  

-Χαρτόσηµο δανείων από συγγενή 36.000,00  0,00 

 - Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα 2.006,65   577,94  

  644.122,62   502.374,64  
     

Έσοδα τόκων  525,34   648,48  

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων  643.597,28   501.726,16  
 

 

 

 

20. Άλλα Λειτουργικά Έσοδα / Έξοδα 

Ποσά σε €  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010 

Αλλα Λειτουργικά ΈσοδαΑλλα Λειτουργικά ΈσοδαΑλλα Λειτουργικά ΈσοδαΑλλα Λειτουργικά Έσοδα

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις επενδύσεων 202.209,25             202.209,25             

Έκτακτα Έσοδα 0,03                        2,86                        

Σύνολο εσόδωνΣύνολο εσόδωνΣύνολο εσόδωνΣύνολο εσόδων 202.209,28202.209,28202.209,28202.209,28                                                202.212,11202.212,11202.212,11202.212,11                                                

Αλλα Λειτουργικά ΈξοδαΑλλα Λειτουργικά ΈξοδαΑλλα Λειτουργικά ΈξοδαΑλλα Λειτουργικά Έξοδα

Έκτακτα Έξοδα 1.752,04                 2.456,80                 

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων -                              24.846,31               

Σύνολο εξόδωνΣύνολο εξόδωνΣύνολο εξόδωνΣύνολο εξόδων 1.752,041.752,041.752,041.752,04                                                                27.303,1127.303,1127.303,1127.303,11                                                        

Καθαρό συμψηφισμένο σύνολοΚαθαρό συμψηφισμένο σύνολοΚαθαρό συμψηφισμένο σύνολοΚαθαρό συμψηφισμένο σύνολο 200.457,24200.457,24200.457,24200.457,24                                                174.909,00174.909,00174.909,00174.909,00                                                

 

 

 

 

 



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

48 
 

 

21. Βασικά Κέρδη (Ζηµίες) ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεµηµένα Κέρδη (Ζηµίες) 

ανά Μετοχή 

 31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010 

Κέρδη / (Ζημίες) που Αναλογούν στους Μετόχους (1.339.339,50)         (1.014.470,96)         

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού Μετοχών σε Κυκλοφορία 317.760                  317.760                  

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΒασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή (4,2149)(4,2149)(4,2149)(4,2149)                                                                        (3,1926)(3,1926)(3,1926)(3,1926)                                                                        

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά ΜετοχήΠλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή (4,2149)(4,2149)(4,2149)(4,2149)                                                                        (3,1926)(3,1926)(3,1926)(3,1926)                                                                        

 

 

 

22. Κεφαλαιουχικές ∆εσµεύσεις 

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

εξοπλισµού. 

 

 

23. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

Ως προς τις  ενδεχόµενες υποχρεώσεις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκκρεµεί η εκδίκαση αγωγής από 

µέλος του ∆.Σ. και τέως µέλος του ∆.Σ. για καταβολή προς αυτούς ποσών συνολικού ύψους 

1.671.433,20 € νοµιµοτόκως από 31.12.2008 εξαιτίας παροχής υπηρεσιών. Εκτιµάται ότι η εταιρεία δεν  

θα έχει καµία επιβάρυνση από την αγωγή αυτή.    

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

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας. 

 

 

24. 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: 
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 Ποσά σε €  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010 

Εξοδα από τόκους δανείου ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -                              5.501,00                 

Εξοδα από τόκους δανείου ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 153.931,40             44.586,14               

Υποχρεώσεις προς ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. από δάνεια 3.247.012,18          1.624.107,80          

Υποχρεώσεις προς ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από δάνεια - -

Εξοδα διοικητικής υποστήριξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - 22.142,16
Εξοδα διοικητικής υποστήριξης ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. - 16.706,67               

Υποχρεώσεις προς ΑΚΤΩΡ  Α.Τ.Ε. από διοικητική υποστήριξη 421,53 62.696,86

Υποχρεώσεις προς ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. από διοικητική υποστήριξη 20.549,20               20.549,20               

Απαιτήσεις από προκαταβολές επί αποδόσει λογ/σμού 

σε μέλη του ∆.Σ. 20.332,82 20.332,82

 

 

 

25. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η εταιρεία  έχει  ελεγχθεί  φορολογικά  µέχρι και τη χρήση 2009. Παραµένουν ανέλεγκτες  οι χρήσεις 

2010 – 2011.  

 

26. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

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

 

27. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

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

χρήσης έχουν ως εξής:    

                                                                         31.12.2011  31.12.2010 

                                      11        12 

 

28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

 

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 γεγονότα, που να αφορούν 

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

Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ).    

 

29. Φύση και επιχειρηµατικός στόχος των διακανονισµών της εταιρείας  

 

∆εν υπάρχουν διακανονισµοί οι οποίοι θα έχουν  οικονοµικές επιπτώσεις  στην εταιρεία.  
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30. Λοιπές πληροφορίες  

 

Στην κλειόµενη χρήση για αµοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων χρεώθηκε 
ποσό € 5.500,00.  ∆εν χρεώθηκαν από την Ελεγκτική εταιρεία αµοιβές για λοιπές εργασίες.  

 
 


