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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου  2012 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
  
ΣΗΜ.  

  
1.1.2012-

31.12.2012 
1.1.2011-

31.12.2011 

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 
   

Κύκλος εργασιών 4 64.870 37.363 

Κόστος πωληθέντων 6 (61.547) (35.618) 

Μικτά αποτελέσµατα 
 

3.323 1.745 

Έξοδα διάθεσης 6 (4.395) (3.620) 

Έξοδα διοίκησης 6 (124) (94) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 5 515 382 

Κέρδη εκµεταλλεύσεως 
 (681) (1.587) 

Έσοδα από επενδύσεις 7 1 4 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (29) (18) 

Κέρδη προ φόρων 
 (709) (1.601) 

Φόροι εισοδήµατος 9 (9) (1) 
Καθαρά κέρδη χρήσης µετά από 
φόρους  (718) (1.602) 

   
  Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα 

 
  

  Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου                        
 (14) 0 

  Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα  
 (732) (1.602) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες  7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

ΣΗΜ.  
 

 
31.12.2012 31.12.2011 

Πάγιο Ενεργητικό 
   

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 11 91 79 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 10 215 214 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 20 0 2 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 15 11 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 
 321 306 

 
   Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
   

Αποθέµατα 13 1.484 1.421 
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις 

14 
685 593 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 874 711 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
 3.043 2.725 

Σύνολο Ενεργητικού 
 3.364 3.031 

    Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
   

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 20 3 0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

                 0                 0 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
  3  0 

  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
   

Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 21 3.301 3.789 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
 3.301 3.789 

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

3.304 3.789 

    Ίδια Κεφάλαια 
   

Μετοχικό κεφάλαιο 16 3.110 1.560 
Αποθεµατικά 17 0 0 
Αποτελέσµατα εις νέο 18 (3.050) (2.318) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 60 (758) 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων 
Κεφαλαίων  3.364 3.031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες  7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις Νέο 
Σύνολο 

     
Έναρξη Χρήσεως 
01.01.2011 

           
 60   

               
 0   

                  
(716) 

               
(656) 

Κέρδη/ (Ζηµιές) Χρήσεως  -   -  
                  

(1.602) 
               

(1.602) 
Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

1.500   
 -   -               1.500  

Λήξη Χρήσεως 31.12.2011 
        

1.560   
              

  0   
               

(2.318) 
               

(758) 

     
Κέρδη/(Ζηµιές) Χρήσεως  -   -                 (718)             (718) 
Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου         1.550    -   -               1.550  

Έξοδα αύξησης Μ.Κ. - - (14) (14) 

Λήξη Χρήσεως 31.12.2012 
        

3.110   
              

  0   
               

(3.050)                60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες  7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 



ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 

Σελίδα 6 από 23 

 
 
Κατάσταση ταµιακών ροών για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012  
 
Ποσά σε χιλ. ευρώ  ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΑΚΡΑΙΩΝ 
          01.01-31.12.2012      01.01- 31.12.2011 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων  (709) (1.601) 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις  51 22 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (1) (4) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  29 18 
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου  
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (63) (623) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (96) (316) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (488) 1.683 

Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα  (29) (18) 

Καταβληµένοι φόροι (3) 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (1.309) (838) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (65) (247) 

Τόκοι εισπραχθέντες  1 4 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (64) (243) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  1.536 1.500 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  1.536 1.500 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
περιόδου (α) + (β) + (γ) 163 419 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  711 292 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  874 711 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. Εταιρεία Λιανικού Εµπορίου, Μεταφοράς, Αποθήκευσης και 
Αντιπροσωπειών Πετρελαιοειδών, η Εταιρεία µε διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.»,  ιδρύθηκε την 20 Απριλίου 
2007(αποφ .Νοµαρχ.Αθηνών 7577/2007-ΦΕΚ  Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2835/30.04.2007) που διέπονται από την 
Εµπορική Νοµοθεσία(Ν.2190/1920).  
 
Με αριθµό µητρώου 63006/01ΑΤ/Β/07/190   ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ 
1. Μιλτιάδης Μπαµπίλης 
2. Γεράσιµος Βανδώρος 
3. Κωνσταντίνος Βασιλάκος 

              Πρόεδρος ∆Σ 
              Μέλος 

 Μέλος 
 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει παραταθεί µέχρι την επόµενη Γενική Συνέλευση. 
 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική κατά 100% της εταιρείας AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ.  
 
Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών 
καυσίµων στην ελληνική επικράτεια, η εµπορία υγρών καυσίµων, η παροχή υπηρεσιών εστίασης σε πρατήρια υγρών 
καυσίµων, η µεταφορά πετρελαιοειδών και η άσκηση δραστηριότητας εµπορικού αντιπροσώπου οίκων του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού για συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. 
 
Τα ποσά στις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις Σηµειώσεις είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15

ης
 

Ιουνίου 2012, τον έλεγχο της χρήσης πού έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανέλαβε η εταιρεία Deloitte. Χατζηπαύλου, 
Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ.  
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 
12/03/2012 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
2.  Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων και Περίληψη   Σηµαντικότερων  

Λογιστικών Αρχών 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2012 
του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι 
παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές 

δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 
Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει την επαναλαµβανόµενη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 1, σε σχέση µε τα κόστη 
δανεισµού, σε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   
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∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 παρέχουν διευκρινήσεις σε σχέση µε τα απαιτούµενα συγκριτικά στοιχεία. Η 

συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 
Η παρούσα τροποποίηση στο ∆ΛΠ 16 παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την κατηγοριοποίηση του εξοπλισµού 

συντηρήσεως. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.   
 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 
Η παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει ότι η φορολογική επίδραση µιας διανοµής σε κατόχους  συµµετοχικών τίτλων, θα 
πρέπει να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος». Η συγκεκριµένη τροποποίηση 

δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   

 
Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012 
 

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

η
 Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάµεσων σε αυτές περιόδους) 

Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση  πληροφοριών σχετικά µε το δικαίωµα συµψηφισµού των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες συµφωνίες συµψηφισµού ή παρόµοιες συµφωνίες.  
 

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2015) 

Οι τροποποιήσεις αφορούν την αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2015 µε το δικαίωµα προγενέστερης εφαρµογής και αποκλείουν την διόρθωση 

στις προηγούµενες περιόδους κατά την αρχική εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9. 

Ειδικότερα, η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της, παρουσιάζοντας  ξεχωριστά τις αλλαγές στις 
λογιστικές αξίες µε βάση τις κατηγορίες  επιµέτρησής τους, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, και τις αλλαγές στις  λογιστικές 
αξίες που προκύπτουν από την αλλαγή των χαρακτηριστικών επιµέτρησης  κατά τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. 

Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που θα αναταξινοµηθούν 
ώστε να επιµετρηθούν στο αποσβεσµένο κόστος τους, η οικονοµική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί: α) την εύλογη 
αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κατά το τέλος της 
περιόδου αναφοράς, β) την εύλογη αξία του κέρδους ή της ζηµιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα κατά 
την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν επαναταξινοµηθεί, γ) το πραγµατικό 
επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης, και δ) τα αναγνωρισµένα έσοδα ή έξοδα από 
τόκους. 

Επιπλέον, αν µια οικονοµική οντότητα, κατά την ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, επιµετρά την εύλογη 
αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο αποσβεσµένο 
κόστος της, τότε το πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης και το επιτόκιο 
των αναγνωρισµένων εσόδων ή εξόδων από τόκους πρέπει να γνωστοποιούνται για κάθε περίοδο αναφοράς µετά την 
επαναταξινόµηση, µέχρι την παύση αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου 
που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη 
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµιακών ροών του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το 
επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα 
απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε 
τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. 
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Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική 
εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο 
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 
µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
 
Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη 
εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της 
εύλογης αξίας. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 
1 Ιανουαρίου 2015.  
 
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται 
στο ∆ΛΠ 27 και στο ΜΕ∆ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε µία οικονοµική οντότητα, και 
που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να 
ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ∆ΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συµπληρωµατικό περιθώριο µετάβασης, µε το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων µόνο στην προηγούµενη συγκριτική περίοδο. 
Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 
«Γνωστοποίηση Συµµετοχής  σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» 
και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 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. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ∆ΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συµπληρωµατικό περιθώριο µετάβασης, µε το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων µόνο στην προηγούµενη συγκριτική περίοδο. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πρίν την άµεσα 
προηγούµενη περίοδο. 
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 τα υπόλοιπα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο 
«πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 
«Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οντότητες»,  ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
 
 

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

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 
Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινήσεις για την 
εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει 
ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. 
Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)  
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι.  
Επιπλέον, διατηρεί τις αλλαγές που έγιναν στο ∆ΛΠ 1 το 2007, οι οποίες απαιτούν τα αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 
και τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα να εµφανίζονται µαζί. Τέλος, απαιτείται ο φόρος να εµφανίζεται χωριστά για κάθε 
µια από τις δυο κατηγορίες του λοιπού συνολικού εισοδήµατος. Η τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη 
µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της 
αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το 
περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον 
καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της 
πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός 
επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο 
επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης.  Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα 
που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει ακόµη 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) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), 
καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην 
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην 
επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που 
σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2013) 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
επιχειρήσεις όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται τώρα στο ∆ΠΧΑ 10 « Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις». 

 

Το Πρότυπο απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατοµικών της οικονοµικών καταστάσεων, 
την λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, είτε στο 
κόστος, είτε σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 
«Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» 
και ∆ΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
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∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς Επιχειρήσεις». 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 επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σηµαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
εφαρµόζεται η  µέθοδος της καθαρής θέσης, (συµπεριλαµβάνονται και εξαιρέσεις από την εφαρµογή της µεθόδου της 
καθαρής θέσης σε ορισµένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται  για αποµείωση. 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 
«Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες», ∆ΛΠ 27«Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» 
και ∆ΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 

 

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

η
 Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση αφορά  το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Το τροποποιηµένο πρότυπο διευθετεί  ανακολουθίες 
στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση».  
 
 
 
3. Περίληψη Σηµαντικότερων Λογιστικών Αρχών 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία 
προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους.  
 
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω. 
 
Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις προϊόντων και εµπορευµάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα προϊόντα και εµπορεύµατα 
έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει µεταβιβαστεί. 
 
β) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση.  Το κόστος 
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων.  
Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο 
µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να 
επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που 
πραγµατοποιούνται. 
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3. Περίληψη Σηµαντικότερων Λογιστικών Αρχών (συνέχεια) 
 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής: 
 
 
                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                Ωφέλιµη Ζωή  
                   
                  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
                  Μηχανήµατα & Λοιπός εξοπλισµός                                         8-20 
                  Μεταφορικά Μέσα                                                                15-20 
                  Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός                                               4-20 
  
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος 
χρήσεως. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
Το κόστος και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή του όταν δεν 
αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση του. Κέρδη ή ζηµίες από την πώληση 
ενσώµατων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται µείον τη λογιστική 
αναπόσβεστη αξία αυτών µείον τα έξοδα πώλησης των παγίων.  Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν κατά την 
πώληση περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης που πωλείται ή διαγράφεται. 
                              
Ασώµατες ακινητοποιήσεις  
 
Στις ασώµατες ακινητοποιήσεις συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό της Εταιρίας το οποίο εµφανίζεται στο κόστος 
κτήσεώς του µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 4 – 8 έτη.  
 
 
Φορολογία  
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόµενου 
φόρου, πλέον τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούµενων χρήσεων. 
  
Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο 
κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα 
που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν 
φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των χρησιµοποιούµενων 
για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται µε την χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία, γενικά, αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση 
που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές 
προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν 
επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, και συµφέροντα σε κοινοπραξίες, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις όπου η Εταιρία µπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι 
διαφορές αυτές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία 
αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις και συµφέροντα µόνο στην 
έκταση που είναι πιθανό να υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν τα οφέλη 
των προσωρινών φορολογικών διαφορών και αναµένεται ότι αυτές θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. 
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Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόµενη φορολογία εξετάζεται κάθε ηµεροµηνία σύνταξης της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης και µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα 
κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν µέρει. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να βρίσκονται 
σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  Η αναβαλλόµενη φορολογία 
επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσµατα της χρήσης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν εγγραφές 
κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία που τις αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή 
θέση. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νοµικά εκτελεστό δικαίωµα 
να συµψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές 
σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος επιβαλλόµενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η Εταιρία προτίθεται 
να διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της σε µία καθαρή βάση.  
 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εµφανίζονται στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης της επιχείρησης, από τη στιγµή που η Εταιρεία καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου. 
 
Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το 
κόστος συµπεριλαµβάνει τα άµεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άµεσα εργατικά κόστη και τα 
αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φέρουν τα αποθέµατα στην  
παρούσα τους θέση και κατάσταση. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης.  
Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
 
Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες  
 
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι κατά κανόνα άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους 
αξία, µειωµένες κατά το ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. 
     
Ταµείο και ταµιακά ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας περιλαµβάνουν κυρίως µετρητά και καταθέσεις όψεως.  
 
Υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες  
 
Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα 
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση αυτής 
της υποχρέωσης.  Οι προβλέψεις επιµετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση στην οποία καταλήγει η διοίκηση σε 
ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισµό της υποχρέωσης που οφείλεται την ηµεροµηνία της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση της 
προεξόφλησης είναι σηµαντική. 
 
Λειτουργικές µισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης σχεδόν όλοι οι 
κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του µισθίου µεταφέρονται ουσιαστικά στον µισθωτή και σε λειτουργικές 
µισθώσεις, που είναι όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις. 
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3. Περίληψη Σηµαντικότερων Λογιστικών Αρχών (συνέχεια) 
 
Τα πληρωτέα µισθώµατα της Εταιρείας για τις λειτουργικές µισθώσεις αυτής επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε βάση 
την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµβάσεις 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται 
ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
χρήσης σύµφωνα µε τα µισθωτήρια συµβόλαια καθώς θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν 
λόγω εξόδων. 
 
Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων 
 
Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούµενες 
γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα 
στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, αποµείωση αξίας απαιτήσεων και 
ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά 
µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι σηµαντικότερες πηγές αβεβαιότητας 
στις λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης αφορούν την ωφέλιµη ζωή των παγίων στοιχείων και τις ανέλεγκτες 
φορολογικές χρήσεις. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εµπειρία της ∆ιοίκησης και 
επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς. 
 
 
 
4. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως ακολούθως: 
 
Κύκλος εργασιών 
   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 1/1 – 31/12/12 1/1 – 31/12/11 

   
Πωλήσεις εµπορευµάτων 64.870 37.363 

  
Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι το λιανικό εµπόριο πετρελαιοειδών. 
 
 
 
 
5. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 
 
Τα λοιπά  έσοδα εκµετάλλευσης απεικονίζονται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
 

 
1/1 – 31/12/12 1/1 – 31/12/11 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 515 382 

Σύνολο 515 382 
  
 
Τα ανωτέρω έσοδα αφορούν κυρίως έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (πλυντήρια αυτοκινήτων) καθώς και 
προµήθειες πωλήσεων λοιπών εµπορευµάτων λιανικής τρίτων. 
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6. Έξοδα  
 
Κόστος πωληθέντων 
 
Το κόστος πωλήσεων περιλαµβάνει αποκλειστικά το κόστος των εµπορευµάτων και απεικονίζεται ως εξής :  
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  Ποσά σε χιλ. ευρώ  
31/12/2012 31/12/2011 

Κόστος Πωληθέντων  61.547 35.618 
 
 
 
 
Λειτουργικά έξοδα 
 
Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής : 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2012 2011 

Παροχές Τρίτων 1.931 1.540 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων  2.270 1.802 

Αποσβέσεις 51 22 

Λοιπά έξοδα 267 350 

Σύνολο 4.519 3.714 
 

 
 
 
Οι αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε  Ευρώ 28.000 για την εταιρεία. 
 
Η εταιρεία στα πρατήρια που διαθέτει απασχολεί µισθωµένο προσωπικό από εταιρείες µίσθωσης προσωπικού. 
 
 
 
7. Έσοδα από επενδύσεις 
 
Η εταιρεία δεν διαθέτει σηµαντικά έσοδα από επενδύσεις κατά την ελεγχόµενη χρήση. 
 
 
 
8. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  Ποσά σε χιλ. ευρώ  

31/12/2012 31/12/2011 

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή 
Έξοδα 29                              18 

 Σύνολα                                                                          29                                 18                                                                        
  
 
 
9. Φόρος εισοδήµατος 
 
Η χρήση του 2010 παραµένει ανέλεγκτη φορολογικά. ∆εν προέκυψε τρέχων φόρος εισοδήµατος κατά τη χρήση λόγω 
φορολογικών ζηµιών.  Για την χρήση 2012, η Εταιρεία εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 3842/2011 
(ΠΟΛ 1159/2011) σύµφωνα µε το οποίο, η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από τον νόµιµο ελεγκτή της.  
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10.         Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
 
H κίνηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1-31/12/11 και κατά την χρήση  
1/1-31/12/12 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολα 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ         

ΚΟΣΤΟΣ         

1 Ιανουαρίου 2011 0 46 21 67 

Προσθήκες 1 158 15 174 

Μειώσεις 0 0 0 0 

31 ∆εκεµβρίου 2011 1 204 36 241 

Προσθήκες 0 1 17 19 

31 ∆εκεµβρίου 2012 1 205 53 260 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ         

1 Ιανουαρίου 2011 0 12 5 17 

Αποσβέσεις χρήσης 0 5 6 11 

Μειώσεις χρήσης 0 0 0 0 

31 ∆εκεµβρίου 2011 0 17 11 28 

Αποσβέσεις χρήσης 0 9 8 17 

31 ∆εκεµβρίου 2012 0 26 19 45 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ         
31 ∆εκεµβρίου 2011 1 187 25 213 
31 ∆εκεµβρίου 2012 1 179 34 215 

 

 

 
11.     Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
 
H κίνηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1-31/12/11 και κατά την χρήση  
1/1-31/12/12 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

  Λογισµικό Σύνολα 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ     

ΚΟΣΤΟΣ     

1 Ιανουαρίου 2011 31 31 

Προσθήκες 73 73 

31 ∆εκεµβρίου 2011 104 104 

Προσθήκες 46 46 

31 ∆εκεµβρίου 2012 149 149 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

1 Ιανουαρίου 2011 14 14 

Αποσβέσεις χρήσης 11 11 

31 ∆εκεµβρίου 2011 25 25 

Αποσβέσεις χρήσης 33 33 

31 ∆εκεµβρίου 2012 58 58 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ     
31 ∆εκεµβρίου 2011 79 79 
31 ∆εκεµβρίου 2012 91 91 
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12. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν δοθείσες εγγυήσεις. 
 
 
 
 
13. Αποθέµατα  
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 

   
Εµπορεύµατα 1.484 1.421 

Σύνολο  1.484 1.421 
 
 
 
 
14. Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από απαιτήσεις από την 
πώληση εµπορευµάτων. Ακολουθεί ανάλυση πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων: 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  31/12/2012 31/12/2011 

  Πελάτες από εµπορικές δραστηριότητες 203 51 

Συνδεόµενα µέρη (σηµ. 23) 216 142 

Χρεώστες διάφοροι 167 365 

Προκαταβολές – Μεταβατικοί 4 8 

Λοιπά 95 27 

Σύνολο 685 593 

 
Για τις ανωτέρω απαιτήσεις δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη καθώς θεωρούνται ανακτήσιµες.  
Οι απαιτήσεις από πελάτες κατά κύριο λόγο εισπράττονται τις µετρητοίς λόγω της φύσης της εταιρείας. 
 
 
 
15. Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα 
 
Το ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις. 
Η λογιστική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους. 
 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  
Ποσά σε χιλ. ευρώ  1/1 – 31/12/12 1/1 – 31/12/11 

   Ταµείο  410 593 

Καταθέσεις Όψεως 464 118 

Σύνολο ∆ιαθεσίµων 874 711 
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16. Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 
   

Εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως καταβληµένο: 3.110 1.560 

(311.000 ονοµαστικές µετοχές αξίας Ευρώ η κάθε µία € 10)     
 
Η Εταιρία διαθέτει µία µόνο κατηγορία κοινών ονοµαστικών µετοχών, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα  σε σταθερό 
εισόδηµα. 
 
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2012 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 
ποσό €1.550χιλ µε την έκδοση  155.000 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 10.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε την αρχή συνέχισης λειτουργίας της Εταιρείας. Το σύνολο των Ιδίων 
Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 είναι µικρότερο από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας και συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα συγκαλέσει, κατ’ άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920, Γενική Συνέλευση µε σκοπό την υιοθέτηση 
µέτρων ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. 
 
 
 
17. Αποθεµατικά  
 
Τα αποθεµατικά  της Εταιρείας την 31/12/2012 δεν παρουσίασαν µεταβολή από την 31/12/2011. 
 
∆εν έχουν σχηµατισθεί άλλα αποθεµατικά εκτός του τακτικού αποθεµατικού. 
 
 
Τακτικό Αποθεµατικό 
 
Το τακτικό αποθεµατικό είναι το 5% των µετά φόρων κερδών έως ότου αυτό να ισούται µε το 1/3 του µετοχικού 
κεφαλαίου.  Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να απορροφήσει 
ζηµιές. Η εταιρεία έχει σχηµατισµένο το ποσό των € 26,19, που προέκυψε τα κέρδη της χρήσης του 2009. 
 
 
 
18. Συσσωρευµένα κέρδη/ (ζηµίες) 
 
Ποσά σε χιλ. ευρώ  

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2011 (716) 

Ζηµιές χρήσεως (1.602) 

                          (2.318) 

 Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012 (2.318) 

Ζηµιές χρήσεως (718) 

Έξοδα αύξησης Μ.Κ.                                (14) 

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2012 (3.050) 

 
 
 
19. Μερίσµατα 
 
∆εν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για διανοµή µερίσµατος καθώς τα αποτελέσµατα της εταιρείας µετά φόρων είναι  
ζηµιές. 
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20. Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία που 
λογιστικοποιήθηκαν και οι κινήσεις  των χρήσεων 2011 και 2012: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος είναι υπολογισµένος µε 20%. Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος 
είναι η παρακάτω για την περίοδο 01/01/2011 – 31/12/2012. 

 
Ποσά σε χιλ. ευρώ      

Αναβαλλόµενη φορολογία από: Υπόλοιπο 1/1/2011 

Χρέωση/(Πίστωση) 
στην κατάσταση 

συνολικού 
εισοδήµατος 

Υπόλοιπο 
31/12/2011 

Χρέωση/(Πίστωση) 
στην κατάσταση 

συνολικού 
εισοδήµατος 

Υπόλοιπο 
31/12/2012 

∆ιαφορά φορολογικής και 
λογιστικής βάσης των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 4 (2) 2 (5) (3) 

Σύνολο 4 (2) 2 (5) (3) 

 
 
Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία καθώς δεν αναµένει να υπάρχουν επαρκή 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών φορολογικών διαφορών στο 
προβλεπόµενο µέλλον. 
 
Αν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας λαµβανόταν υπόψη ο νέος συντελεστής 26%, οι φόροι 
εισοδήµατος της Εταιρίας στην κατάσταση του συνολικού εισοδήµατος θα ήταν αυξηµένοι κατά περίπου € 2χιλ. 

 

 
 
21.    Υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες  
 
Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη. 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  31/12/2012 31/12/2011 

Προµηθευτές  36 152 

Συνδεόµενα µέρη (σηµ. 23) 2.626 3.176 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 639 461 

Σύνολο 3.301 3.789 

          
 
Η µέση πιστωτική περίοδος για τις αγορές είναι 16 ηµέρες για την χρήση 2012 ενώ  για το 2011 ήταν 32 ηµέρες. 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η λογιστική αξία των υποχρεώσεων από εµπορικές δραστηριότητες 
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους.   
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 
   
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (17) (8) 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14 10 
Σύνολο (3) 2 
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22.     Λειτουργικές  µισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως χώρους κατάλληλους για πρατήρια καυσίµων και λοιπού εξοπλισµού.  

 
Η Εταιρία ως Μισθωτής 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  31/12/2012 31/12/2011 

Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις 
λειτουργικών µισθώσεων που  
αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης 1.527 1.281 

Σύνολο 1.527 1.281 

 
 
 
Κατά την 31/12/2012 και την 31/12/2011 η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων, χωρίς την δυνατότητα ή χωρίς να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά µισθωτήρια, οι οποίες είναι 
πληρωτέες ως εξής: 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  31/12/2012 31/12/2011 

Άµεσα ή εντός ενός έτους 1.635 1.631 

Από 2 έως και 5 χρόνια 6.373 6.423 

Από 5 χρόνια και άνω 11.359 13.236 

19.367 21.290 

 
Η Εταιρία ως Εκµισθωτής 
 
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσης: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2012  31/12/2011 

    

Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που 
αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσης 2  0 

 2  0 
 
 
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία κατέχει συµβόλαια µε τους µισθωτές που θα 
της αποφέρουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι ποσά ως µισθώµατα: 
 

  

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2012  31/12/2011 
    

Εντός ενός έτους 3  0 

Εντός των ετών 2 έως και 5 7  0 

Μετά από 5 χρόνια 0  0 

 10  0 
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23.  Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών 
 
Εµπορικές συναλλαγές 
 
Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις     Πωλήσεις          Αγορές 
Μητρική Εταιρία (AVIN  OIL)          216 2.576 341 61.566 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη          0 50 0 1.110 

Σύνολο       216 2.626 341 62.676 
 
Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεόµενα µέρη έγιναν στις συνήθεις τιµές πωλήσεων της Εταιρείας. 
 
Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε την καταβολή µετρητών. Καµία εγγύηση δεν έχει δοθεί ή 
ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. 
   
Επίσης δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεόµενα µέρη. 
 
Συναλλαγές διοικητικών στελεχών 
 
∆εν υπάρχουν συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρείας και των διοικητικών στελεχών. 
 
 
 
24.  ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας  κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 515 χιλιάδες. 
 
Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την Εταιρεία είναι η χρήση του 2012, για την οποία η Εταιρεία εφαρµόζει τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 3842/2010 (ΠΟΛ 1159/22.07.2011 )  σύµφωνα µε το οποίο, η Εταιρεία υπόκειται 
σε φορολογικό έλεγχο από το νόµιµο ελεγκτή της. Μέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος, ο φορολογικός 
έλεγχος για τη χρήση του 2012 δεν έχει ολοκληρωθεί. Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012 από τον Νόµιµο 
Ελεγκτή της Εταιρείας, δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις. 
 
 
 
25. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
 
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις      

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 
 

  
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις (συµπεριλαµβάνονται τα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) 

1.559 1.304 

 
 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις          

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 
 

  
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 3.301 3.789 
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26. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο 
τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.  
 
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται παρακάτω: 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και οι συναλλαγές της διενεργούνται στο πρωτεύον νόµισµα του 
οικονοµικού της περιβάλλοντος που είναι το Ευρώ. Συνεπώς η εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό 
κίνδυνο. 
 
(β) Κίνδυνος ταµειακών ροών 
Η Εταιρεία λόγω της φύσης των συναλλαγών της σε µετρητά, διατηρεί σχετικά υψηλά ρευστά διαθέσιµα, συνεπώς δεν 
συντρέχει λόγος δανεισµού και κίνδυνος από τη µεταβολή των επιτοκίων. 
 
(γ) Κίνδυνος τιµής 
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης των τιµών του πετρελαίου είναι σχετικά περιορισµένη λόγω της 
υψηλής κινητικότητας των αποθεµάτων της και λόγω της πολιτικής της να ρυθµίζει τα αποθέµατα στα κατώτερα 
δυνατά επίπεδα. 

(δ) Πιστωτικός κίνδυνος 

Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίµων, επισηµαίνεται ότι η 
Εταιρεία συνεργάζεται µόνο µε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. 
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική της έγκειται στο να εξασφαλίσει ότι οι 
πωλήσεις γίνονται στην πλειοψηφία σε πελάτες λιανικής τοις µετρητοίς. 

(ε) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη καθηµερινής κατάθεσης των διαθεσίµων από τα 
πρατήρια στους λογαριασµούς της εταιρείας. Η εξασφάλιση των ταµειακών διαθεσίµων διευκολύνεται λόγω της 
φύσης των συναλλαγών της σε µετρητά. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύµφωνα µε το 
χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης.  
Τα ποσά που εµφανίζονται αφορούν τις συµβατικές υποχρεώσεις. 
 
  
     2012 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  0-6 µήνες 6 µήνες + Σύνολο 

    

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 3.301 0 3.301 

Σύνολο                3.301 0 3.301 

 
 

       2011 

   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  0-6 µήνες 6 µήνες + Σύνολο 

    

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 3.789 0 3.789 

Σύνολο 3.789 0 3.789 

    

27.    Γεγονότα µετά την Περίοδο Αναφοράς 
 
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική 
πορεία της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 



ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 

Σελίδα 23 από 23 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, 

οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  

 

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

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  

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

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 



 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - Συνεχίζεται 

 

Γνώμη 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά την 31
η
  

Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Έμφαση Θέματος 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το 

γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι μικρότερο του 1/10 του μετοχικού 

κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν 

2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της 

δραστηριότητας της Εταιρείας. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την 

άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

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

άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου  2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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