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   ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 
 

 

Σημειώσεις 2012  2011 

 
Πωλήσεις (κύκλος εργασιών) 

  
  9.388.184,03 

  
11.709.391,30 

Κόστος πωληθέντων 12 -3.497.368,46  -4.097.911,51 

 
Μικτό κέρδος 

  
5.890.815,57 

  
7.611.479,79 

 

Εξοδα διάθεσης 
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-6.748.568,93 
  

-7.691.368,53 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 12 -963.292,87  -734.140,27 

Λοιπά έσοδα  107.195,26  340.629,64 

 
Ζημίες από λειτουργικές δραστηριότητες 

  
                  -1.713.850,97 

  
-473.399,37 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα, καθαρά 
 

13 

 

-59.331,24 
  

-39.164,54 

 
Ζημίες προ φόρων 

  
                 -1.773.182,21 

  
-512.563,91 

 

Φόρος εισοδήματος 
 

14 

 

                     276.658,57 
  

                        73.597,06 

Ζημίες χρήσεως μετά φόρων                    -1.496.523,64  -438.966,85 
 

 
 
Ζημίες μετά από φόρους ανά εταιρικό μερίδιο 

  

 
 

(26,47) 

  

 
 

(7,76) 
 

 
 
 
 
 
 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2012 

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 
 

 
 

Σημειώσεις  2012  2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  4 1.815.970,52  2.308.540,97 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  4 52.814,85  68.096,45 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  11 416.961,75                        140.303,18 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  5 1.069.668,67  1.126.632,50 

   3.355.415,79  3.643.573,10 

 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

     
Αποθέματα  6 280.761,97  370.721,30 

Πελάτες - λοιπές απαιτήσεις  7 607.303,59  818.258,07 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  8 271.554,82  382.512,16 

   1.159.620,38  1571.491,53 

Σύνολο ενεργητικού   4.515.036,17  5.215.064,63 

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Ίδια κεφάλαια εταίρων της Εταιρείας 

Εταιρικό κεφάλαιο 9 1.696.350,00  1.696.350,00 

Λοιπά αποθεματικά  181.293,16  181.293,16 

Αποτελέσματα εις νέο                     -2.026.034,71                        -529.511,07 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     -148.391,55  1.348.132,09 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 
 

15 

 
 
                      121.714,61 

  
 

  96.597,61 

Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους 14 124.670,11  124.670,11 

  246.384,72  221.267,72 

 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσες 

προς συνδ. επιχειρήσεις 

 

 
 

16 

 

 
 

2.408.572,77 

 
 

 
 
                   1.751.936,74 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 1.954.066,45  1.777.054,23 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11 2.516,85  2.516,85 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 17   51.886,93  114.157,00 

 
  4.417.043,00  3.645.664,82 

Σύνολο υποχρεώσεων  4.663.427,72  3.866.932,54 

 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.515.036,17 5.215.064,63 

 

 
 
 
 
 
 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 

 Εταιρικό 

Κεφάλαιο 

 Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέο 

 Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 1.696.350,00  181.293,16 -90.544,22  1.787.098,94 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης -  - -438.966,85  -438.966,85 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1.696.350,00  181.293,16 -529.511,07  1.348.132,09 

 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 1.696.350,00  181.293,16          -529.511,07  1.348.132,09 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης -  -       -1.496.523,64     -1.496.523,64 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 1.696.350,00  181.293,16       -2.026.034,71        -148.391,55 

 
 
 
 
 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 

 
Ταμειακές ροές από 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ζημίες προ φόρων 

  2012   

 
-1.773.182,21 

   2011  

 
-512.563,91 

Πλέον/μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις 609.636,46  861.345,20 

Προβλέψεις        25.117,00      8.106,61 

Συναλλαγματικές διαφορές 919,17                         729,55 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη    
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας   -67,84  -163,11 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   56.711,98      34.549,95   

   -1.080.865,44
  

 392.004,29 

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

   

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  89.959,33                   -14.190,69 
-14.190,69 

74.783,25 

-978.261,13 

 
-35.094,91 

  -29.530,30   

 -14.190,69 

Μείωση απαιτήσεων      267.918,31                     74.783,25 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  177.012,22                  -978.261,13 

Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -57.631,15  -35.094,91 

Καταβεβλημένοι φόροι   -62.270,07        -29.530,30  

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)    -665.876,80                                 -590.289,49 

 
Ταμειακές ροές από 

   

Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων -101.784,41  -616.533,25 

Τόκοι εισπραχθέντες     67,84    163,15   

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)    -101.716,57    -616.370,10 

 
Ταμειακές ροές από 

   

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 656.636,03  860.000,00 

 Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

 
    656.636,03   

  
860.000,00 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα    
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) -110.957,34                 -346.659,59 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης     382.512,16      729.171,75   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 271.554,82  382.512,16 
 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012 
 

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 
1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε (η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στον 
τομέα της εστίασης για ταξιδιώτες και απασχόλησε τη χρήση 2012, 109 υπαλλήλους, ενώ το 
2011 απασχολούσε 149. 

 
Η Εταιρεία είναι Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης («Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»), 
ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: 19χλμ Αθηνών Υλίκης, Νέα Ερυθραία,  
14671. 

 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι η εξής: www.autogrill.gr 

 

Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Autogrill SpA, της οποίας οι μετοχές είναι 
εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Μιλάνου Ιταλίας. 

 
2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
2.1. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων – βάση επιμέτρησης: Οι Οικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός ορισμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τα οποία εμφανίζονται 
στην εύλογη αξία τους. Όπως περαιτέρω περιγράφεται στη Σημείωση 2.1.1, οι 
Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και τις Διερμηνείες 
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Α. 1 
«Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», με 
ημερομηνία μετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2004. 

 
2.1.1. Δήλωση συμμόρφωσης: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, με 

ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2012, (εφεξής οι «Οικονομικές Καταστάσεις») 
καλύπτουν τη χρήση 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 και έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από τους διαχειριστές την 2 

 
Μαρτίου 2013 

και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.autogrill.net. 
Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια 
από την 1 Ιανουαρίου 2004 (ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.). 

 
2.2. Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 

συντάσσονταν έως την 31 Δεκεμβρίου 2004 σύμφωνα με τον Κ.Ν. 3190/1955 και τον 
Κ.Ν. 2190/1920 και τις ισχύουσες έως την ημερομηνία αυτή Ελληνικές λογιστικές αρχές, 
οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις, διέφεραν από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. Σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/2004, όπως 
τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/2004, οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες ή 
θυγατρικές εισηγμένων σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή 
εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους, για τις 
χρήσεις που ξεκίνησαν από την 1 Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
Ως εκ τούτου η Εταιρεία, ως θυγατρική εταιρείας του εξωτερικού η οποία είναι εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αξιών του Μιλάνου (παράγραφος 1), συντάσσει οικονομικές 
καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Α. Βάσει του Δ.Π.Χ.Α 1 και τις προαναφερθείσες 
νομοθεσίες, οι προαναφερθείσες εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν 
συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, τουλάχιστον για μία 

http://www.autogrill.gr/
http://www.autogrill.net/


ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

13 

 

 

 

χρήση. Οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προς δημοσίευση, σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α, ήταν αυτές της 31 Δεκεμβρίου 2005. 

 
2.3. Χρήση εκτιμήσεων: Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις για να 

επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές πολιτικές και να αποτιμήσει τη μελλοντική εξέλιξη 
γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις 
επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα δεδομένα που 
υπάρχουν και να περιλαμβάνουν τους εκάστοτε κινδύνους. Οι εκτιμήσεις βασίζονται  
στην εμπειρία της Διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά 
γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό κανονικές συνθήκες. 

 
3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές, που παρατίθενται παρακάτω, έχουν εφαρμογή με 
συνέπεια σε όλες τις χρήσεις, που παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 
3.1. Εκτιμήσεις της Διοίκησης: Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α, απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς 
Διοίκησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, 
καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις 
και οι παραδοχές αυτές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές 
αναγνωρίζονται στη χρήση που πραγματοποιούνται και επηρεάζουν τις σχετικές χρήσεις 
που αφορούν, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή τη χρήση ή στη χρήση 
αναθεώρησης και στις επόμενες χρήσεις, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα 
και τις μελλοντικές χρήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές, βασίζονται στην 
υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι, 
κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι η βάση για τη λήψη 
αποφάσεων, σχετικά με τις λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 
Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 
εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
3.2. Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Τα χρηματοοικονομικά 

μέσα ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (Χρηματοοικονομικά 
Περιουσιακά Στοιχεία) και αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία του τιμήματος που 
δίδεται, ενώ τα προκύπτοντα κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης και ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν, οι επενδύσεις αυτές ταξινομούνται, αποτιμώμενες στην εύλογη αξία, με 
μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 
επενδύσεις, αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος, μειωμένο κατά τη ζημία απαξίωσής 
τους. 

 
Οι επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους, ή να πωληθούν, 
χαρακτηρίζονται ως Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση. Μετά την αρχική 
καταχώρησή τους, οι επενδύσεις αυτές αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή 
οι ζημίες που προκύπτουν, από την αποτίμηση των διαθεσίμων προς πώληση 
επενδύσεων καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων. Στην 
περίπτωση έντοκων επενδύσεων, οι τόκοι που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 
Οι επενδύσεις που προορίζονται για εκμετάλλευση ή είναι διαθέσιμες προς πώληση, 
καταχωρούνται / διαγράφονται κατά την ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να 
αγοράσει / πωλήσει τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις που δεν κρατούνται μέχρι τη λήξη 
τους, καταχωρούνται / διαγράφονται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης τους στην / από 
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την Εταιρεία. 
 

3.3. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

 
Δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (δηλαδή των εμπορικών και 
λοιπών απαιτήσεων, των ταμειακών διαθεσίμων, των προμηθευτών και λοιπών 
υποχρεώσεων, των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, των δανείων και των 
χρηματοδοτικών μισθώσεων). 

 
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για 
την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας 
υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά 
συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησης της. Η εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012 
προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από την Διοίκηση. Σε περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές 
χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των εύλογων αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της 
Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν. 

 
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα: 

 
• Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από χρηματαγορές για ακριβώς ίδια 

εμπορεύσιμα στοιχεία. 

 
• Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να 

προσδιορισθούν άμεσα ή έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές 
χρηματαγορές. 

 
• Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται 

σε χρηματιστηριακές τιμές από ενεργές χρηματαγορές. 
 
 

Οι παρακάτω μέθοδοι και παραδοχές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης 
αξίας για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικού στοιχείου: 

 
• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 

προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: Η λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την 
εύλογη επειδή η λήξη αυτών των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι 
βραχυπρόθεσμη. 

• Δάνεια: Η λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά 
είναι έντοκα με κυμαινόμενο επιτόκιο 

 
3.4. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

 
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα 
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που 
ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα, 
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την 
αντίστοιχη ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Τα κέρδη και οι 
ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 
Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο 
κόστος κτήσης μετατρέπονται σε Ευρώ, με βάση τις ισοτιμίες που ίσχυαν την 
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ημερομηνία που αποκτήθηκαν και συνεπώς δεν προκύπτουν συναλλαγματικές 
διαφορές. Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται 
σε ξένο νόμισμα, και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μετατρέπονται σε Ευρώ με τις 
ισοτιμίες της ημερομηνίας προσδιορισμού των εν λόγω αξιών. Στην περίπτωση αυτή, οι 
προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αποτελούν μέρος των κερδών ή ζημιών από 
τη μεταβολή της εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα αποτελέσματα ή απευθείας στα 
Ίδια Κεφάλαια, ανάλογα με το είδος του νομισματικού στοιχείου. 

 
3.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, στις αξίες 
κτήσης τους μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απαξιώσεις. Το κόστος 
κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων.  

 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων ή ως ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που οι 
δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να 
εισρεύσουν από τη χρήση του στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα 
όταν αυτές πραγματοποιούνται. 

 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο, 
μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
 
 

Είδος Παγίου Έτη Απόσβεσης 

Ακινητοποιήσεις σε ακίνητα τρίτων Διάρκεια μισθωτικής περιόδου 

Εξοπλισμός καταστημάτων και συναφείς εξοπλισμοί 5 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3 έτη 
 
 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης. Όταν οι 
λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 
τους η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Οι 
ενσώματες ακινητοποιήσεις με αξία κτήσης έως 100 €, αποσβένονται πλήρως στο 
έτος κτήσης τους. 

 
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος 
κτήσης τους, σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του 
προσωπικού που συμμετέχει στην κατασκευή (και τις αντίστοιχες εργοδοτικές 
εισφορές), το κόστος των αναλωθέντων υλικών και άλλα άμεσα γενικά έξοδα. Τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα που πραγματοποιούνται για την κατασκευή ενσώματων 
ακινητοποιήσεων κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την 
ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται 
στα έξοδα χρήσης. 
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3.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία έχει εντάξει κυρίως λογισμικό το οποίο έχει 
παραμετροποιηθεί για χρήση του από την Εταιρεία και καλύπτει πάγιες οργανωτικές 
ανάγκες όπως η μισθοδοσία και η ετοιμασία των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης τους, μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το ποσό της 
απομείωσης της αξίας τους. 

 
3.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης ετησίως, όπως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που 
αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν  
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη 
αξία μεταξύ εύλογης αξίας (μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος) και της 
αξίας χρήσης. 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. 
Αντιλογισμός ζημιών απομείωσης που λογίσθηκε σε προηγούμενες χρήσεις γίνεται μόνο 
όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί 
και καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν 
πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 
άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα 
αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν 
στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεση του στο 
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 
3.8. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος καθορίζεται βάσει της μεθόδου FIFO (First-In First- 
Out). 

 
Το κόστος των ετοίμων προϊόντων περιλαμβάνει το κόστος των πρώτων υλών και το 
κόστος των αναλώσιμων υλικών. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος 
κτήσης των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων, μείον το κόστος ολοκλήρωσης και των 
τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 

 
3.9. Απαιτήσεις 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Οι ζημιές απομείωσης 
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα 
ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 
συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς 
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη 
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αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσεως. 
 

 
3.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά σε τράπεζες και 
στο ταμείο. Είναι πολιτική της Εταιρείας όπως στο τέλος κάθε χρήσης όλες οι 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα να ρευστοποιούνται. Για 
τους σκοπούς κατάρτισης των καταστάσεων Ταμειακών Ροών, οι προθεσμιακές 
καταθέσεις και οι άμεσα ρευστοποιήσιμες και μέχρι τρίμηνης διάρκειας (από την 
ημερομηνία απόκτησης) επενδύσεις, και χαμηλού ρίσκου, θεωρούνται χρηματικά 
διαθέσιμα. 

 
3.11. Εταιρικό Κεφάλαιο 

 
Τα εταιρικά μερίδια της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. 

 
3.12. Μερίσματα 

 
Τα μερίσματα που διανέμονται στους εταίρους, απεικονίζονται σαν υποχρέωση, τη 
χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 
Εταίρου. 

 
3.13. Παροχές στο προσωπικό 

 
3.13.1. Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους (εκτός από παροχές λήξης 
της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, 
ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή 
θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών επιστροφών ή σε επιστροφή. 

 
3.13.2. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 
Η Εταιρεία δεν παρέχει παροχές, όπως συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες 
ζωής και ιατρική περίθαλψη), μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 
3.13.3. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 
Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι 
αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης τους. Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη με  
βάση αναλογιστική μελέτη όπως προβλέπεται από το Δ.Λ.Π 19, η οποία καλύπτει 
την υποχρέωση της βάσει Ελληνικής νομοθεσίας να αποζημιώσει κάθε υπάλληλο 
της που συνταξιοδοτείται. Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο 
ομολόγου υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης που έχει εκδοθεί σε νόμισμα κοινό με 
αυτό που καταβάλλεται η καθορισμένη παροχή και έχει εναπομείνουσα διάρκεια 
που εναρμονίζεται με τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης. 
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3.14. Προβλέψεις 
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 
μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία 
σύνταξης κάθε Χρηματοοικονομικής Θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 
διευθέτηση της υποχρέωσης. 

 
3.15. Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην 
ονομαστική τους αξία, μειωμένες κατά τις τυχόν απαιτήσεις από εκπτώσεις και λοιπές 
παροχές. 

 
3.16. Φόρος (εισοδήματος και αναβαλλόμενος) 

 
Η επιβάρυνση ή η ωφέλεια της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους 
τρέχοντες και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τις οικονομικές υποχρεώσεις ή ωφέλειες που 
προκύπτουν στη χρήση, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται 
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια. 

 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή 
και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους 
φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι 
εισοδήματος που αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις. 

 
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες 
σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για τη χρήση. Όλες οι αλλαγές στα 
βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται ως μέρος των φορολογικών εξόδων στα αποτελέσματα χρήσης. 

 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης 
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται, εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύσουν την περίοδο κατά την οποία θα 
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν 
μέχρι την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία 
θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής 
διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 
Οι περισσότερες αλλαγές, στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, 
αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στα αποτελέσματα χρήσης. 
Μόνο οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις 
προσωρινές διαφορές όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και 
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, έχουν ως αποτέλεσμα τη 
σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να 
μεταφέρεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 
3.17. Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών καθαρά από φόρους (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Δημοτικός Φόρος 0,5% 
εταιρειών εστίασης και λοιπούς φόρους υπέρ τρίτων) εκπτώσεις και επιστροφές. 

 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
3.17.1. Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης 
είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

 
3.17.2. Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται κατά τη χρήση που παρέχονται οι 
υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεπόμενης υπηρεσίας, σε 
σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

 
3.17.3. Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση 
της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 
3.18. Επιχορηγήσεις 

 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα 
εξής κριτήρια: 
1. Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να 
συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης. 
2. Πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα 
με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα έξοδα τα οποία 
επιχορηγούν. 

 
3.19. Μισθώσεις 

 
Οι μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, θεωρούνται χρηματοδοτικές 
και καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία με ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης 
με την πραγματική αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή αν είναι χαμηλότερη με την 
παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να 
προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της 
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υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσματα. 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως 
λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές μισθωμάτων, για λειτουργικές μισθώσεις, 
καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. 

 
3.20. Κέρδη ανά Εταιρικό Μερίδιο 

 
Τα βασικά και τα απομειωμένα κέρδη, ανά εταιρικό μερίδιο, υπολογίζονται διαιρώντας τα 
καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, με το μέσο σταθμικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων 
κάθε χρήσης. 

 
3.21. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(α) Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που οφείλονται στην είσπραξη 
υπολοίπων πελατών, σύμφωνα με προσυμφωνημένες ημέρες πίστωσης ανά πελάτη. Η 
Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθόσον οι πωλήσεις  
της γίνονται ως επί το πλείστον τοις μετρητοίς. 

 
(β) Κίνδυνος Επιτοκίων 

 
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις 
όψεως και δανειακές υποχρεώσεις προς τη μητρική εταιρεία. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται 
σημαντικά σε κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια. 

 
(γ) Κίνδυνος Ρευστότητας 

 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των 
υποχρεώσεων της σε μηνιαία βάση. 

 
(δ) Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι ανύπαρκτος καθόσον το σύνολο των 
συναλλαγών διενεργούνται σε Ευρώ. 

 
 

Αλλαγές στις Λογιστικές Πολιτικές 

 
Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Ένας αριθμός νέων προτύπων, τροποποιήσεων στα πρότυπα και διερμηνειών είναι σε ισχύ για 
λογιστικές ετήσιες περιόδους των οποίων η ημερομηνία έναρξης αρχίζει πρίν ή μετά μεταγενέστερα 

από την 1
η  

Ιανουαρίου 2012, και δεν έχουν εφαρμοστεί από την Εταιρεία κατά την προετοιμασία 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Τα παρακάτω δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας: 
 

• Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό για την κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεων την ή μετά την 01/01/2015 και θα μπορούσε να αλλάξει την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 



21 

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
• Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, το οποίο καθίσταται 

υποχρεωτικό για τις περιόδους  που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/ 2012 και εισάγει αλλαγές 
στον τρόπο παρουσίασης των κονδυλίων των λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων. 

• Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε Εργαζόμενους εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013.  

 

Η Εταιρεία δεν προτίθεται να εφαρμόσει τα πρότυπα αυτά νωρίτερα και η επίπτωση της 

εφαρμογής τους δεν έχει προσδιοριστεί. 
 

 
3.22. Επίδραση νεοεκδοθέντων Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών 

 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν 
εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά 
τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα, δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
Η εκτίμηση της Εταιρείας είναι ότι κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
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4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις και Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 
 

Αξία κτήσεως Συσσωρευμένες Αναπόσβεστη Αγορές 
Διαγραφές 

παγίων 
Αποσβέσεις 

Αποσβέσεις 

διαγραφέντων παγίων    
Αναπόσβεστη

 
 

 31.12.2011 
Αποσβέσεις 

31.12.2011 
Αξία 31.12.2011 2012 2012 2012 2012 Αξία 31.12.2012 

Ακινητοποιήσεις σε ακίνητα τρίτων 2.705.836,29 1.786.730,09  919.106,20      40.313,26 269.763,57 182.459,42             269.763,57 776.960,04 

Εξοπλισμός καταστημάτων 4.453.810,35 3.204.619,75      1.249.190,60       29.128,31          47.696,74 323.385,48 45.123,33    952.360,02 

Η/Υ & συναφής εξοπλισμός 588.147,27 447.903,10         140.244,17       15.595,50            2.573,26 69.189,36                  2.573,41   86.650,46 

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 7.747.793,91 5.439.252,94      2.308.540,97    85.037,07        320.033,57 575.034,26              317.460,31 1.815.970,52 

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
166.587,07 

 
98.490,62 

 
68.096,45   19.498,86 

 
              178,26 

 
34.602,20 

 
0,00 

 
52.814,85 
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5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
 
 

2012 2011 
 

 
Δοσμένες εγγυήσεις για μισθώματα 

 
42.032,60 

  
40.264,20 

Προκαταβληθέντα  ενοίκια 1.027.636,07  1.086.368,30 

 1.069.668,67  1.126.632,50 
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6. Αποθέματα 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
 
 

2012 2011 
 

 
Εμπορεύματα 

 
152.198,01 

  
202.281,94 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες   65.285,69  111.122,43 

Αναλώσιμα υλικά - Είδη συσκευασίας 63.278,27  57.316,93 

 280.761,97  370.721,30 
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7. Πελάτες - λοιπές απαιτήσεις 
(Ποσά σε Ευρώ) 

2012 2011 

 

 

 

Πελάτες 367.189,65  515.352,96 

Μείον:    
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (40.328,87)  (43.472,03) 

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 13.631,30  70.151,43 

Χρεώστες διάφοροι 248.769,07  252.007,09 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   8.982,85  18.384,26 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 9.059,59    5.834,36 

 607.303,59  818.258,07 
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8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 2012  2011 

 
Διαθέσιμα 

 
  69.990,68 

  
175.751,97 

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως 201.564,14  206.760,19 

 271.554,82  382.512,16 
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9. Εταιρικό κεφάλαιο 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
 
 

Αριθμός εταιρικών Αξία μεριδίων 

μεριδίων  (Ευρώ) 
 

1 Ιανουαρίου 2011 56.545 1.696.350,00 

31 Δεκεμβρίου 2011 56.545 1.696.350,00 

31 Δεκεμβρίου 2012 56.545 1.696.350,00 

 

Όλα τα εκδοθέντα εταιρικά μερίδια είναι πλήρως καταβλημένα. 
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10. Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
 
 

2012 2011 
 

 
Προμηθευτές 

 
1.556.154,72 

  
1.249.156,94 

Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 114.525,93  146.276,80 

Δουλευμένα έξοδα   80.813,99               188.836,98 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   62.797,91               113.699,62 

Λοιπές υποχρεώσεις               139.773,90  79.083,89 

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.954.066,45  1.777.054,23 
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11. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 2012  2011 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 
416.961,75 

  
             140.303,18 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -2.516,85  -2.516,85 

 414.444,90               137.786,33 

 
Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναλύονται ως: 

   

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
   

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)    
 2012  2011 

 
Χρονική διαφορά από την εφαρμογή του Δ.Λ.Π.19 

 
24.342,93 

  
19.319,52 

Εσοδα επόμενων χρήσεων        0,00    8.786,40 

Προβλέψεις                392.618,82  78.499,33 

Φορολογικές ζημιές          0,00                33.697,93 

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 416.961,75               140.303,18 

 
 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 

 2012  2011 

 

 
Χρονική διαφορά προκύπτουσα κατά τη διενέργεια 

επιδοτούμενων σεμιναρίων 

 

 
1.705,40 

  

 
1.705,40 

 

Χρονική διαφορά προκύπτουσα επιδοτούμενης εργασίας 
 

811,45 
  

                    811,45 

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 2.516,85  2.516,85 
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12. Εξοδα ανά κατηγορία 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
 
 

2012 2011 
 

 
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 

Έξοδα διάθεσης 

Αμοιβές προσωπικού 

 
 

 
  2.753.998,96 

 
3.497.368,46 

  
 

 
2.362.867,15 

 
4.097.911,51 

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις προσωπικού    685.923,83  
Αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προσωπικού    19.652,08  
Αμοιβές, έξοδα και παροχές τρίτων   3.285.329,45     3.257.183,70  
Φόροι και τέλη  44.916,49   58.996,23  
Λοιπά διάφορα έξοδα 124.602,74   459.656,78  
Αποσβέσεις παγίων 539.721,29 6.748.568,93  847.088,76 7.691.368,53 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Αμοιβές προσωπικού 

 
               381.321,74 

   
305.794,49 

 

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις προσωπικού    81.362,28  
Αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προσωπικού      1.330,01  
Αμοιβές, έξοδα και παροχές τρίτων                381.642,27   285.014,29  
Φόροι και τέλη                15.771,56                 9,02  
Λοιπά διάφορα έξοδα                114.642,13   46.373,74  
Αποσβέσεις παγίων                69.915,17           963.292,87  14.256,44 734.140,27 

Σύνολο κόστους πωλ/ντων, εξόδων διάθεσης και διοίκησης  11.209.230,26   12.523.420,31 
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13. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
 
 

2012 2011 
 

 
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 

 
                     86,66 

  
                     0,00 

Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές -919,17                  -729,55                 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή χρηματοοικονομικά έσοδα   67,84                      163,15 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα -56.711,98  -34.549,95 

Χρηματοοικονομικό κόστος αναλογιστικής μελέτης Δ.Λ.Π.19 -1.854,59  -4.048,19 

 -59.331,24  -39.164,54 



 

 

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
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14. Φόρος εισοδήματος 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου 
εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 20%. Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι 
σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνεία από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου και με βάση τους ελέγχους αυτούς, να 
οριστικοποιηθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από 
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως 2010 και κατά συνέπεια, οι φορολογικές της 
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές, για τις χρήσεις αυτές. 
Επίσης, για την χρήση που έληξε την 31/12/2011 λάβαμε φορολογικό πιστοποιητικό ενώ  για τη 

χρήση που έληξε την 31
η 

Δεκεμβρίου 2012, βρίσκεται σ’ εξέλιξη η εργασία διασφάλισης 
φορολογικής συμμόρφωσης από το Νόμιμο Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παρ.5 
του ΚΦΕ. Σημειώνεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν πρόβλεψη για 
πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που πιθανόν να προκύψουν κατά την διενέργεια φορολογικού 
έλεγχου των ανέλεγκτων χρήσεων, ύψους € 124.670,11. 

 
Ο φόρος εισοδήματος που έχει βαρύνει τα αποτελέσματα αναλύεται ως ακολούθως: 

 
  2012   2011  

 

Φόρος χρήσης (2012:20% & 2011:20%  

αντίστοιχα)          0,00    16.144,11 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος        -276.658,57      -89.741,17   

Φόρος εισοδήματος         -276.658,57  -73.597,06 

 
 
 
 

14.  Συμφωνία πραγματικού συντελεστή 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
 
 

  2012   2011  
 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων                                                - 1.773.182,21  -512.563,91 

Συντελεστής φόρου εισοδήματος    
(2012:20%, 2011:20%)   20%      20%   

 Πρόβλεψη πρόσθετων φόρων          0,00    16.144,11 

Φόρος εισοδήματος χρήσης          0,00    16.144,11 
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15. Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 
 
 
 
Σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της 
οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι 
εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως, 
είναι ίση με το 40% του ποσού της αποζημίωσης. Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις έγινε 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 19 και βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 
 
 

 2012  2011 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,70%  4,75% 

Μελλοντικός ετήσιος πληθωρισμός (ανά έτος) 2,00%  2,00% 

Μελλοντικές ανατιμήσεις μισθών (ανά έτος) 2,20%  2,20% 

 

 
 

 2012  2011 

Παρούσα αξία υποχρέωσης που δεν χρηματοδοτείται         121.714,61  96.597,61 

Σύνολο         121.714,61  96.597,61 

 
Η κίνηση της υποχρέωσης για παροχή προκαθορισμένης παροχής ήταν ως εξής: 

   

  

2012 
  

2011 

Καθαρή υποχρέωση προκαθορισμένης παροχής 

1 Ιανουαρίου 

 
  96.597,61 

  
104.635,11 

Αναγνώριση στα αποτελέσματα           25.117,00                  -8.037,50 

Σύνολο         121.714,61    96.597,61 
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Τ' αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν ως εξής:  

  

  2012  
  

  2011   

Κόστος επιπλέον παροχών  23.262,51  -12.085,69 

Τόκοι υποχρέωσης               1.854,49      4.048,19   

Σύνολο              25.117,00  -8.037,50 

 
 
 
 

Προσωπικό 2012  2011 

Προσωπικό μόνιμης απασχόλησης 109  149 
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16. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 
 
 

   2012      2011   

 

Υποχρεώσεις προς συνδ.επιχειρήσεις 
 

  2.408.572,77   
  

       1.751.936,74   

 2.408.572,77          1.751.936,74 
 

 

17. Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
 

 
  2012   2011  

 

Φόρος εισοδήματος 0,00           0,00 

Λοιποί φόροι τέλη     51.886,93             114.157,00   

   51.886,93  114.157,00 

 
 

18. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

18.1. Ενδεχόμενες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις 

 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρείας. Οι μοναδικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας προέρχονται από  
τυχόν διαφορές που μπορούν να ανακύψουν από τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
2007 – 2010, για τις οποίες η Εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη, ύψους Ευρώ 
124.670,11. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές μέχρι και 
τη χρήση 2006. Παράλληλα είναι σ’ εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής 
συμμόρφωσης, από το Νόμιμο Ελεγκτή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 82, παρ. 5 
του ΚΦΕ, για τη χρήση που έληξε την 31

η 
Δεκεμβρίου 2012. 

Κατά την διάρκεια του 2012 έγινε το κλείσιμο του καταστήματος ΣΕΙΡΙΟΣ με 
τακτοποίηση όλων των προβλέψεων. 
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18.2. Εταίροι 
 

Ο μοναδικός εταίρος είναι η Εταιρεία Autogrill SpA, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών 
του Μιλάνου, η οποία την 31 Δεκεμβρίου 2012 κατείχε το 100% του εταιρικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας. 

 
 

18.3. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη 

 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένα μέρη κατά το 2012 αναλύεται ως κάτωθι: 

 
 

Είδος Συναλλαγής Autogrill SpA 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Αγορές εμπορευμάτων 46.392,17 

Ασφάλιστρα & αμοιβές 
ασφαλιστών 

                          13.428,92 

Τόκοι Δανείων 45.075,95 

Λήψη Δανείων 645.000,00 

Λήψη Αμοιβής επιβράβευσης 
ποιοτικών ελέγχων 
καταστημάτων 

 

 
2.500,00 

Τιμολόγηση προωθητικών 
υπηρεσιών 

 

 
                          28.556,00 

 

Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 προς την 
Autogrill Spa, ανέρχονταν σε Ευρώ 2.473.293,08. 
Την 31 Δεκεμβρίου 2012 η Autogrill SpA όφειλε στην Εταιρεία το ποσό των Ευρώ 
7.221,00. 

 
18.4. Δεσμεύσεις για λειτουργικά μισθώματα 

 
Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 είχε συνάψει συμβάσεις για μισθώσεις ακινήτων 
και κατέβαλε κατά τη χρήση 2012 μισθώματα, Ευρώ 2.629.052,00 , ενώ για το 2011 το 
αντίστοιχο ποσό ήταν Ευρώ 2.633.451,16. Οι μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων για τα 
επόμενα έτη είναι δύσκολο να εκτιμηθούν λόγω του ότι υπολογίζονται ως ποσοστό επί των 
πωλήσεων της Εταιρείας. 

 
18.5. Κεφαλαιουχικές Δεσμεύσεις 

 
Η Εταιρεία υπέγραψε τη χρήση 2010 ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία Avinol για τη 
μίσθωση δύο νέων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α) στη θέση Σκοτίνα. 
Η ανωτέρω συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή της Εταιρείας στην επένδυση στο ύψος των 
Ευρώ Οκτακοσίων Πενήντα χιλιάδων. Δεν υπάρχουν άλλες ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές 
δεσμεύσεις. Την 16/1/2013 δόθηκε το ποσό των € 300.000 στην AVINOIL ως εγγύηση για την 
κατασκευή των καταστημάτων. 

 
18.6. Μεταγενέστερα γεγονότα 

 
Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης 
και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, που να επηρεάζουν τις 
Οικονομικές Καταστάσεις, με εξαίρεση το ακόλουθο γεγονός : Στην γενική συνέλευση του 
εταίρου Autogrill S.p.A. με 3 Απριλίου 2013, η εταιρεία αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου 
κατά Ευρώ 2.000 χιλιάδων περίπου, ανταποκρινόμενης στην αρνητική κεφαλαιακή θέση.Τα 
καταστήματα της Λεπτοκαρυάς θα είναι έτοιμα προς λειτουργία εντός του 2013.      
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18.7. Διαχείριση κεφαλαίου 

 
Η πολιτική των Διαχειριστών της Εταιρείας στη διαχείριση κεφαλαίου συνίσταται στα 
παρακάτω: 

 
1. Στη διαφύλαξη της δυνατότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, με 
στόχο τη συνέχιση απόδοσης ωφελημάτων στον εταίρο της και σε άλλα τρίτα μέρη που 
έχουν έννομο συμφέρον. 

 
Η Εταιρεία παρακολουθεί και ελέγχει συνολικά την κεφαλαιακή επάρκεια, βάση του δείκτη 
καθαρών υποχρεώσεων προς το σύνολο ιδίων κεφαλαίων (net debt-to-equity ratio). Ο 
δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο Καθαρές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. Οι 
Καθαρές Υποχρεώσεις υπολογίζονται ως το Σύνολο Υποχρεώσεων (όπως απεικονίζεται στη 
Χρηματοοικονομική Θέση) μείον τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών (όπως 
απεικονίζονται στη Χρηματοοικονομική Θέση). 

 
Πολιτική της Εταιρείας είναι η μέγιστη τιμή του δείκτη να είναι τουλάχιστον 1, ώστε: 

 
1. Σε περίπτωση επέκτασης των δραστηριοτήτων της να μπορεί να διασφαλίσει τραπεζικό 
δανεισμό με ευνοϊκούς όρους. 
2. Να μπορεί να διατηρεί υψηλά διαθέσιμα ως κεφάλαιο κίνησης. 

Ο δείκτης αυτός είχε ως εξής: 

 

Δείκτης Καθαρές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ιδών Κεφαλαίων (Net Debt-Equity) 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 2012  2011 

 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
4.663.427,72 

  
3.886.932,54 

Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (271.554,82)  (382.512,16) 

Καθαρές Υποχρεώσεις 4.391.872,90  3.484.420,38 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   -148.391,55  1.348.132,09 

 
Καθαρές Υποχρεώσεις/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
-29,60 

  
2,58 

 

 
 
 

18.8. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι ανύπαρκτος καθόσον το σύνολο των 
συναλλαγών της διενεργούνται σε Ευρώ. 

 
 

18.9. Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σοβαρούς πιστωτικούς κινδύνους καθόσον οι πωλήσεις της 
γίνονται ως επί το πλείστον τοις μετρητοίς. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν απαιτήσεις, 
αυτές παρακολουθούνται διαρκώς από τη Διοίκηση. 
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19. Αμοιβή Ελεγκτών 
 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)  
  2012   2011   

 

Αμοιβές τακτικού ελέγχου 12.000,00  17.600,00 
Αμοιβή εργασίας διασφάλισης φορολογικής    
συμμόρφωσης 18.000,00        28.000,00 

Λοιπές αμοιβές      8.500,00             0,00   

 38.500,00  45.600,00 
 
 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 38, συντάχθηκαν σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από τους Διαχειριστές την 2
α  

Μαρτίου 2013 και 
υπογράφονται για λογαριασμό τους από τους: 

 
 
 

N.Ερυθραία, 2 Μαρτίου 2013 
 

Mauro Lovascio 
Ένας εκ των Διαχειριστών 

 Ιωάννα – Ιφιγένεια Μαρασλίδου 
Προϊσταμένη Λογιστηρίου 
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