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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για την χρήση από
1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ A.E» την 23/3/2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την
ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση www.michaniki.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον
τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη
ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και
των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι,
χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Πρόδροµος Εµφιετζόγλου
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
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1
1.1

Οικονοµικές Καταστάσεις
Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ: 31/12/2012

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
∆απάνες εξερεύνησης και εκτίµηση ορυκτών πόρων
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

6.1
6.2
6.2
6.3
6.10

1.514
(0)
292
22
266
2.094

1.715
6
331
22
266
2.341

6.4
6.5
6.5

8.869
193
375

8.999
381
311

6.7
6.6
6.6
6.8

5
6
35
15
9.499
11.594

5
6
35
29
9.766
12.107

6.9
6.9
6.9
6.9
6.9

4.717
225
69
365
(2.873)
2.505

4.717
225
69
365
(1.613)
3.764

6.11
6.12

276
33
309

371
33
404

6.13
6.15
6.17
6.15

6.818
290
1.672
0
8.780

5.961
409
1.466
102
7.939

9.089
11.594

8.343
12.107

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες)
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη
αξία µε µεταβολές στα αποτελέσµατα
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Προκαταβολές
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Σύνολο Ενεργ ητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Τακτικό αποθεµατικό
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την
έξοδο από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµές δανειακές υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις (προµηθευτές, κλπ.)
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

31/12/2011

Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012

4

1.2

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

Σηµ:
6.18
6.19

1/1-31/12/2012
1.430
(1.282)
148

1/1-31/12/2011
2.085
(2.630)
(545)

6.22
6.21
6.20
6.22

184
(492)
(113)
(6)

32
(484)
(249)
0

(279)

(1.247)

241

249

(37)

(997)

0
(873)
(873)
(241)
(1.152)

0
(285)
(285)
(249)
(1.531)

(108)

(60)

(1.260)
0
(1.260)

(1.591)
0
(1.591)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

6.1/2

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων

6.23
6.23

Φόρος εισοδήµατος

6.1/2

6.10

Κέρδη µετά από φόρους
Λοιπά εισοδήµατα
Συνολικό εισόδηµα

Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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1.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012

Μετοχικό
κεφάλαιο
4.717

Υπέρ Το Άρτιο
225

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Αποτελέσµατα εις
Λοιπά αποθέµατικα
νέον
435
(1.616)

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2012
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2012
Συνολική µεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2012

Σύνολο
3.764

-

-

-

(1.260)

(1.260)

4.717

225

434

(1.260)
(2.873)

(1.260)
2.504

5.354
(1.591)
(1.591)
3.764

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011

13.039

225

435

(8.346)

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2011
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2011
Συνολική µεταβολή περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2011

(8.322)
(8.322)
4.717

225

435

8.322
(1.591)
6.731
(1.616)

Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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1.4 Κατάσταση ταµειακών ροών (Έµµεση µέθοδος)
Για την εταιρεία οι ταµιακές ροές είναι:
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
Λειτουργ ικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

(1.152)

(1.531)

241

249

(95)

(30)

873

285

130
123
(15)

910
244
(48)

(754)
(108)
(757)

(285)
(44)
(250)

(4)

(13)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Ζηµιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων
Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων)
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργ ικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
∆ιάθεση/(Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών, και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
∆ιάθεση/(Απόκτηση) Επενδύσεων σε Ακίνητα
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις Κρατικών Επιχορηγήσεων

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

10
6

(13)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ )

737
0
737

255
0
255

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ )

(14)

(8)

29
15

37
29

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.», οι οποίες
ης
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 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.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
η
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012
και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 6.28 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά
στην ύπαρξη ληξιπροθέσµων οφειλών της Εταιρείας συνολικού ποσού 8.429 χιλ. ευρώ. Η επιτυχής έκβαση
των προσπαθειών που καταβάλλονται για την βελτίωση της ρευστότητας αποτελεί ιδιαίτερης σηµασίας
γεγονός για την λειτουργία της Εταιρίας. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα
αυτό.
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Για τη χρήση 2012 η εταιρία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και ως εκ τούτου υπόκειται στις
προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.

Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 14661
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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3

Πληροφορίες για την εταιρεία

Στις αρχές του έτους 2000 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ εξαγόρασε το 60,2% της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε
επενδύοντας 4,4 εκατ. €. Στη συνέχεια και µέχρι το 2001 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. αύξησε τη συµµετοχή της στο
77,07% επενδύοντας συνολικά 10,048 εκατ. €. Η

εταιρεία ιδρύθηκε το 1968. Η έδρα της εταιρείας

βρίσκεται στην Καβάλα.

Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων
µαρµάρου στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό. ∆ιαθέτει βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κοπής, επεξεργασίας
και παραγωγής τελικών προϊόντων µαρµάρων που βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης στο
8ο χλµ., έκτασης 9.000 τ.µ. περίπου σε ιδιόκτητο οικόπεδο περίπου 40.000 τ.µ.

4

Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και ερµηνειών που
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2012.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί µε την αποτίµηση ορισµένων επενδύσεων σε µετοχές, επενδυτικών ακινήτων και
παραγώγων (προθεσµιακών συµβολαίων συναλλάγµατος), σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων λογιστικών
εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι τοµείς
που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι
εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στις Σηµαντικές λογιστικές
εκτιµήσεις και κρίσεις στη σηµείωση 5.3.
5

Βασικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και έχουν εφαρµοσθεί
µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούµενων χρήσεων
αναµορφώθηκαν για να καταστούν οµοειδή µε τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης.
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5.1

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή
µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες αναφέρονται ακολούθως:
•

Τροποποιήσεις ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά µε
τις γνωστοποιήσεις µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών µέσων (εφαρµόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011)

Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να
βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά µε τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που
µπορεί να παραµείνουν στην οντότητα που έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες
γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών µεταφοράς έχει
πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Ο Όµιλος δεν αναµένει η τροποποίηση
αυτή να έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέµβριο του 2011.
•

Τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 «Αναβαλλόµενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων
περιουσιακών στοιχείων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 01/01/2012)

Τον ∆εκέµβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος». Η
τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιµες οδηγίες αναφορικά µε τις περιπτώσεις στοιχείων του
ενεργητικού αποτιµώµενα στις εύλογες αξίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 40 «Επενδυτικά
ακίνητα» τα οποία ανακτώνται µέσω της χρήσης ή µέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012. Προγενέστερη
εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος δεν αναµένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις
Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
∆εκέµβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισµός / Αφαίρεση των
σταθερών ηµεροµηνιών αναφορικά µε τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ
(εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011)

Οι σχετικές τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις
αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ηµεροµηνίες αναφορικά µε τους υιοθετούντες για πρώτη
φορά τα ∆ΠΧΑ µε τον ορισµό της «ηµεροµηνίας µετάβασης στα ∆ΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις
αναφορικά µε το πώς µία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονοµικές της Καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΑ µετά από µία περίοδο, που η επιχείρηση δεν µπορούσε να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις
των ∆ΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόµισµα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισµό. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος
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δεν αναµένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012.

5.2

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» –
Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2012)

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση
των Οικονοµικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2012. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση
των ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015)

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Σηµειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010
το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που η
οικονοµική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιµά σε εύλογες αξίες. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον
συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το
επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του ενεργητικού και των συµβατικών ταµειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ∆ΠΧΑ 9
απαγορεύει αναταξινοµήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της
επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινοµήσει µελλοντικά τα
επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε
συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η ∆ιοίκηση 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. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονοµικές
Καταστάσεις. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ
10
«Ενοποιηµένες
Οικονοµικές
Καταστάσεις»,
∆ΠΧΑ
11
«Κοινοί
∆ιακανονισµοί» (Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε
άλλες Επιχειρήσεις», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28
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«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζονται
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013)

για

τις

ετήσιες

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και
∆ΠΧΑ 12. Το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης
που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ∆ΠΧΑ
10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12
«Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί»
καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν
σε έναν κοινό διακανονισµό (joint arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές
σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη Νοµισµατικές
Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε Άλλες
Επιχειρήσεις» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις
θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη
ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα
Πρότυπα έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ
προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
∆εκέµβριο του 2012.
•

∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013)

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες». Το
∆ΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο
αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά
µε τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ∆ΠΧΑ
απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίµηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες
απαιτήσεις αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
µίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά µε τα ποια
στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των
µεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρµογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρµογή
επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Το
προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους» (εφαρµόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζόµενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέµατα αναγνώρισης και
γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι νέες
τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013
µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Ιούνιο του 2012.
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012
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•

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες Απογύµνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του
Επίγειου Ορυχείου» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2013)

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 20. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει
πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού
και πώς πρέπει να αποτιµάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε
µεταγενέστερες περιόδους. Η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 01/01/2013, µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την
επίδραση των ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Παρουσίαση» –
Συµψηφισµός
χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων
του
ενεργητικού
και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά µε τις
απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά µε τις περιπτώσεις συµψηφισµού. Οι τροποποιήσεις έχουν
εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014, µε προγενέστερη
εφαρµογή να επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονοµικές
Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του
2012.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013)

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB δηµοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν
στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων, να διενεργούν µε καλύτερο τρόπο συγκρίσεις
µεταξύ οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται βάσει των ∆ΠΧΑ και αυτών που
δηµοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των
ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρµόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013)

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την
οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό
επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της µη αναδροµικής εφαρµογής των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών
των δανείων κατά την µετάβαση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι
τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2013)

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από µία σειρά
προσαρµογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα
Πρότυπα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι
παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Κοινοί ∆ιακανονισµοί,
Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10,
∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12) (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις
αναφορικά µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον
πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις
απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη
συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις,
οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις
περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013. Ο Όµιλος θα εξετάσει την
επίδραση των ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27)
(εφαρµόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2014)

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και
∆ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB
χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για
εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την
απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία µπορούν να
συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών
κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά
κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι
επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των
ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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5.3

Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί από τη διοίκηση τον
σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από
αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο
στην εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών
για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις
και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σηµαντικές αλλαγές στα ποσά των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόµενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.

•

Φόροι εισοδήµατος

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σε πολυάριθµες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σηµαντικές εκτιµήσεις
απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα
φορολογικού ελέγχου, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το
τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά
λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη
φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί.
•

Προβλέψεις

Επισφαλών Απαιτήσεων απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει
γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού
κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη της απαίτησης
ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι
η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.

5.4

Μετατροπή ξένου νοµίσµατος

Τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και οι νοµισµατικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα της επιχείρησης µε την ισοτιµία λειτουργικού και ξένου
νοµίσµατος της ηµεροµηνίας Ισολογισµού. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα της περιόδου.
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5.5

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή
στις αξίες τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνίες
µετάβασης, µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων.
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη
που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να
επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν
πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία
δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
- Κτίρια

20-50 έτη

- Μηχανολογικός εξοπλισµός

4-20 έτη

- Μεταφορικά µέσα

6-12 έτη

- Λοιπός εξοπλισµός

4-7 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού,
που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα
γενικά κόστη.

5.6

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται οι άδειες λογισµικού και δαπάνες εξερεύνησης ορυκτών
πόρων.
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια.
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∆απάνες για εξερεύνηση ορυκτών πόρων : H εταιρία µε βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 6 προχώρησε σε
παγιοποίηση δαπανών για εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων, που αποσβένονται σε διάστηµα 1 έως
5 έτη

5.7

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης ετησίως 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 δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της
αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των
στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό
τους.
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 οικιοθελώς, 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 την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης
ωφέλιµης ζωής του.

5.8

Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού
σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της
σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
-

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται
τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά
που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που
αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).

-

Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία,
µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
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Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και
Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το
κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή
άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους.
Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες.

iv)

∆ιαθέσιµα

για

πώληση

χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

ενεργητικού

και

∆ιακοπείσες

∆ραστηριότητες.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι
τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω
αποτελεσµάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι
και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πώληση το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση
όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις
ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου.
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν.
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Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες
αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών,
συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι
σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για
µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια
ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως.
Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες.

5.9

Αποθέµατα

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη
πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των
αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.

5.10 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην αξία πωλήσεως. Στην περίπτωση που το κόστος
ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο
ανακτήσιµο ποσό αυτού και η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές
αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα
τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.

5.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς
επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και
οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.
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5.12 Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού
φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.

5.13 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των
αποτελεσµάτων της περιόδου, 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 προς τις δηµοσιονοµικές
αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι
τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν 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 το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή
ζηµία.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις υπολογίζονται και
αναγνωρίζονται για όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης των
στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων. Ο υπολογισµός γίνεται µε τους συντελεστές φόρου
εισοδήµατος που αναµένεται να ισχύσουν κατά τις περιόδους κατά τις οποίες τα στοιχεία του ενεργητικού
θα ανακτηθούν και οι υποχρεώσεις θα διακανονιστούν, και πρέπει να αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο
αναµένεται να γίνει η ανάκτηση ή ο διακανονισµός. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του
χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά
την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές
στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν
ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να
χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.

5.14 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές
λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες. 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 πληρωµών ή σε επιστροφή.

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης
περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η
επιχείρηση µετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς
περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά.

•

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται
τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος
προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις
καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών.
Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται
είτε ως µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.
•

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί
την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων
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από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012

22

του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της
καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου
της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση
χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο
και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις
προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της
σωρευµένης

υποχρέωσης,

καταχωρούνται

στα

αποτελέσµατα

µέσα

στον

αναµενόµενο

µέσο

ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα
στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον
εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης:

Οι

παροχές

λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης

καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία
καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων
εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης,
είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές
αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία του Ισολογισµού,
τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή
των κρατικών οµολόγων.

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση
των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που
αναµένεται να δεχτούν την προσφορά.

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη
υποχρέωση.

5.15 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η 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 ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012

23

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της
υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι
ελάχιστη.

Οι

ενδεχόµενες

απαιτήσεις

δεν

αναγνωρίζονται

στις

οικονοµικές

καταστάσεις

αλλά

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.

5.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα
στην εταιρεία απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- 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.
- 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.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία
αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια
λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσης του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

5.17 Μισθώσεις
Εταιρία ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την
τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές
µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της
εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα
επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από
µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του
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χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα
χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση
αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους.
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού
για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για
λειτουργικές

µισθώσεις

(καθαρές

από

τυχόν

κίνητρα

που

προσφέρθηκαν

από

τον

εκµισθωτή)

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

5.18 ∆ιαχείριση κινδύνων
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους
οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών ροών.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η εταιρεία χρησιµοποιεί δάνεια σε εγχώριο νόµισµα, ανάλογα µε τις ανάγκες και έτσι δεν διατρέχει
συναλλαγµατικούς κινδύνους. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος και αφορά πωλήσεις σε
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε µεγάλες αξιόπιστες εταιρείες, µε τις
οποίες υφίσταται µακροχρόνια συνεργασία. Στη βάση αυτή και σε συνάρτηση µε την υφιστάµενη εµπειρία ο
πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται ότι είναι µικρός.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα.

Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της εταιρείας είναι εξαρτηµένα από µεταβολές των επιτοκίων
καθόσον υπάρχει Τραπεζικός ∆ανεισµός της εταιρείας.
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6

6.1

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2011
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2011

Οικόπεδα,Ορυχεία & Μεταφορικά µέσα &
Κτίρια
µηχ/κός εξοπλισµός
1.656
280
4.991
5.765
(3.458)
(5.584)

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός
1
152
(151)

Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση
0

1.533
4.991
(3.600)
1.391

181
5.581
(5.460)
121

1
152
(151)
1

0

0

1.715
10.724
(9.211)
1.513

Οικόπεδα & Κτίρια

Μεταφορικά µέσα &
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση

Σύνολο

1.656

280

1

-

1.937

(1)
2

-

13
(46)
(235)
46
1.715

-

1.715

-

5
(189)
(225)
207
1.513

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Σύνολο Αποσβέσεων σε Αποτελέσµατα
Αποσβέσεις Πωληθ.
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011

1.532

11
(46)
(110)
46
181

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2012

1.532

181

2

4
(188)
(83)
207
121

1
(1)

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Σύνολο Αποσβέσεων σε Αποτελέσµατα
Αποσβέσεις Πωληθ.
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Σύνολο
1.937
10.908
(9.193)

(124)

(142)
1.390

2

2

Τα Ενσώµατα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού στο σύνολο τους, απεικονίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν
απαξιώσεις των παγίων. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ
τρίτων ποσού € 599.515.

Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
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6.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία-∆απάνες για εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας, περιλαµβάνουν αγορασθέν λογισµικό. Η εταιρία µε βάση τις
διατάξεις του ∆ΠΧΠ 6 προχώρησε σε παγιοποίηση των δαπανών για εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών
πόρων, οι οποίες αποσβένονται σε διάστηµα 1 µε 5 έτη. Αναλυτικότερα :

∆απάνες για
εξερεύνηση και
εκτίµηση ορυκτών
πόρων

Software

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2011
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012

15
34
-28
7
34
-34
1

∆απάνες για
εξερεύνηση και
εκτίµηση ορυκτών
πόρων

Software

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012

6.3

336
1.290
-960
330
1.290
-998
292

15
0
-8
15
0
-6
9

336
0
(6)
330
0
0
(38)
292

Σύνολο

351
1.324
-988
337
1.324
-1.032
292

Σύνολο

351
(14)
337
(44)
292

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρίας ποσού € 22.000 την 31η ∆εκεµβρίου 2012 αφορούν
εγγυήσεις που έχει καταβάλλει σε οργανισµούς κοινής ωφέλειας και εγγυήσεις µισθωµάτων, το αντίστοιχο
ποσό στην προηγούµενη χρήση ήταν επίσης € 22.000. Τα ποσά επιστρέφονται κατά την εκκαθάριση του
λογαριασµού µε την λήξη της σύµβασης.

6.4

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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31/12/2012
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά και
Είδη συσκευασίας
Σύνολο

31/12/2011

2.477

3.783

6.234

5.045

157

170

8.869

8.999

Το σύνολο των αποθεµάτων αυτών έχουν αποτιµηθεί κατά το τέλος της χρήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία τους.

6.5

Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρίας καθώς και η κίνηση των προβλέψεων, αναλύονται ως εξής:
31/12/2012
Πελάτες
Γραµµάτια σε Καθυστέρηση
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές Εισπρακτέες σε Καθυστέσρηση
Επισφαλείς- Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες
Μείον:Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων

1.822
133
4
9
118
483
48
373
(2.422)

1.927
133
86
9
118
483
48
308
(2.422)

568

691

31/12/2012

Στην αρχή της περιόδου
Προβλέψεις που σχηµατιστηκαν στην περίοδο
∆ιαγραφή απαιτήσεων
Στο τέλος της περιόδου

6.6

31/12/2011

2.422
2.422

31/12/2011
2.422
2.422

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις-Προκαταβολές

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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31/12/2012

31/12/2011

Έξοδα επόµενων χρήσεων
Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού

4
2

4
2

Σύνολο

6

6

35
35

35
35

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

6.7

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Μετοχές
Λοιπά χρεόγραφα
Σύνολο

6.8

31/12/2012

31/12/2011

5
0
5

5
0
5

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως:
31/12/2012
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

1
14
15

31/12/2011
6
23
29

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.
Κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς.

6.9
i)

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

Με την από 5.8.2011

απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της

εταιρίας κατά 8.321.500 € µε συµψηφισµό αντίστοιχου ποσού ζηµιών βάσει των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων κατά τα ∆.Λ.Π. Μετά την µείωση το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσό €4.717.000
Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού € 225.000 προέκυψε από την έκδοση µετοχών
έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας και δεν παρουσίασε καµία µεταβολή κατά
την διάρκεια της χρήσης.

iii) Λοιπά Αποθεµατικά
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Τα λοιπά αποθεµατικά της Εταιρίας κατά την διάρκεια της χρήσης παρέµειναν αµετάβλητα. Η ανάλυση του
κατά κατηγορία είναι η εξής:

Υπόλοιπο την 1/1/2011
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31/12/2011
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31/12/2012

Τακτικό
αποθεµατικο
69
69
69

Αφορολόγητα
Λοιπά
αποθεµατικά Ειδικά αποθεµατικά αποθεµατικά
329
21
15
329
21
15
329
21
15

Σύνολο
434
434
434

Το τακτικό αποθεµατικό έχει σχηµατιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου 2190/1920.
iv) Αποτέλεσµα εις νέον
Το ποσό (2.873.000)€ αφορά σωρευµένες ζηµιές της Εταιρίας κατά την 31/12/2012.

6.10 Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση – υποχρέωση & συµφωνία φόρου
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις είναι οι ακόλουθες :
31/12/2012
Α.Φ.
Α.Φ.
Απαίτηση
Υποχρέωση
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις & Επενδύσεις σε ακίνητα
Συµµετοχές και λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Παροχές σε εργαζοµένους

380

31/12/2011
Α.Φ.
Α.Φ.
Απαίτηση
Υποχρέωση

(169)

381

(169)

456

55

Σύνολο

435

Συµψηφισµός

266

(190)

75

(190)

266

Η εταιρεία αναγνωρίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µέχρι το ύψος που εκτιµά ότι θα
υπάρχουν διαθέσιµα εισοδήµατα στο µέλλον προκειµένου να συµψηφιστούν.
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία για την τρέχουσα χρήση είναι 20% και
ίδιος είναι την προηγούµενη χρήση. Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο ορισµένα εισοδήµατα δεν
φορολογούνται κατά το χρόνο απόκτησης τους, αλλά κατά το χρόνο διανοµής τους στους µετόχους. Η
λογιστική αρχή της εταιρείας είναι να αναγνωρίζει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα
αυτά κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο διανοµής τους.
Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε, αν χρησιµοποιούσαµε τον φορολογικό συντελεστή που εκάστοτε ισχύει στην χώρα που
δραστηριοποιείται η εταιρεία, ως εξής:
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31/12/2012

31/12/2011

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι
Αναβαλλόµενος φόρος-Προβλέψεις

107
-

(44)
(16)

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

107

(60)

(1.152)
20%
230

(1.531)
20%
306

107

(44)

(230)
107

(322)
(60)

Κέρδη προ φόρων
Συντελεστής φόρου
Τρέχων φόρος εισοδήµατος επί των κερδών προ φόρων
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι
Επίδραση από αλλαγή συντελεστή
Προβλέψεις διαφορών Φ. Ελέγχου
Φορολογική επίδραση των ζηµιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος φόρος
ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

6.11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Η Εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα
αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που
αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται κατόπιν αναλογιστικής µελέτης
αναλογιστικής µελέτης η οποία διενεργείται περιοδικά.
Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:

31/12/2012

31/12/2011

276
276

371
401

31/12/2012

31/12/2011

371
48
25
(169)

401
48
25
(104)

-

-

276

371

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Υπόλοιπο έναρξης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αποζηµιώσεις
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο
Σύνολο

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης
πληθωρισµού
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μέση ετήσια αύξηση Α.Ε.Π.

3,15%
2,00%
5,70%
3,00%

Κινητικότητα προσωπικού :
Απόλυση

έως 30 ετών

Οικειοθελής
Αποχώρηση
4%

31-40

2%

12%

41 και άνω

1%

10%

Οµάδα Ηλικιών

15%

Οι προβλέψεις που αφορούν την Εταιρία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νοµικές ή τεκµαρτές
υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους µέσω
εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.

6.12 Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις ποσού €33.000 αφορούν προβλέψεις για τις ανέλεγκτές φορολογικές χρήσεις από
2007 έως και 2012.

6.13 ∆ανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι στο σύνολό τους βραχυπρόθεσµες και απεικονίζονται στον
κατωτέρω πίνακα:

31/12/2012
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Μακροπρόθεσµός Τραπεζικός δανεισµός
Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο δανείων

6.818
6.818

31/12/2011
5.961
5.961

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού της εταιρείας, στις ηµεροµηνίες

του ισολογισµού

είναι 11,60% την τρέχουσα χρήση και 8,87% την προηγούµενη.
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6.14 Λειτουργικές Μισθώσεις

Τα αναµενόµενα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις, που αναµένεται να έχει η εταιρεία αναλύονται ως εξής:

ΕΣΟ∆Α

31/12/2012

31/12/2011

Λειτουργικές µισθώ σεις που θα
εισπραχθούν σε 1 έτος
ΚΤΙΡΙΑ

0

2

Υποσύνολο 1: Βραχυπρόθεσµες
λειτουργικές µισθώ σεις

0

2

ΚΤΙΡΙΑ

0

2

Υποσύνολο 2

0

2

Λειτουργικές µισθώ σεις που θα
εισπραχθούν µετά από 5 έτη
ΚΤΙΡΙΑ
Υποσύνολο 3

0
0

0
0

Υποσύνολο 4 (=2+3):
Μακροπρόθεσµες λειτουργικές
µισθώσεις

0

2

ΣΥΝΟΛΟ (=1+4)

0

4

Λειτουργικές µισθώ σεις που θα
εισπραχθούν σε 2 µε 5 έτη
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Οι υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις, που αναµένεται να έχει η εταιρεία αναλύονται ως εξής:
ΕΞΟ∆Α

31/12/2012

31/12/2011

0

0

Λειτουργικές µισθώ σεις που θα
πληρωθούν σε 1 έτος
ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Υποσύνολο 1: Βραχυπρόθεσµες
λειτουργικές µισθώσεις

4

8

4

8

Λειτουργικές µισθώ σεις που θα
πληρωθούν σε 2 µε 5 έτη
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Υποσύνολο 2

0
0

0
0

Λειτουργικές µισθώ σεις που θα
πληρωθούν µετά από 5 έτη
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Υποσύνολο 3

0
0

0
0

Υποσύνολο 4 (=2+3):
Μακροπρόθεσµες λειτουργικές
µισθώσεις

0

0

ΣΥΝΟΛΟ (=1+4)

4

8

6.15 Εµπορικές υποχρεώσεις και προκαταβολές
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως
εξής:

Εµπορικές Υποχρεώ σεις
Προµηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες

Υποχρεώ σεις προς πελάτες
Προκαταβολές πελατών

Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

199
69
269

340
69
409

31/12/2012

31/12/2011

0

102

0

102
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6.16 Φόροι
Η Εταιρεία την 31/12/2012 και την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση παρουσιάζει µηδενικές υποχρεώσεις για
φόρο εισοδήµατος.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι από το 2007 έως και το 2012.
Για τις χρήσεις 2011 και του 2012 η εταιρία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και
υπόκειται στις προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.

6.17 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων:

31/12/2012
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Λοιποί φόροι - τέλη
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31/12/2011

794
443
435
1.672

755
373
337
1.466

6.18 Κύκλος Εργασιών
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά γεωγραφική κατανοµή παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
1/1 - 31/12/2012

Ελλάδα
Λοιπές χώρες
Σύνολο

1/1 - 31/12/2011

963
467
1.430

1.149
936
2.085

6.19 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
1/1 - 31/12/2012
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο
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461
40
132
6
120
112
1.282

1/1 - 31/12/2011
1.327
813
3
155
8
184
140
2.630
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6.20 Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1/1 - 31/12/2012
Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

1/1 - 31/12/2011
99
8
34
1
71
35
249

47
7
11
1
7
40
113

6.21 Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
1/1 - 31/12/2012
Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

1/1 - 31/12/2011

260
51
40
2
50
89
492

245
12
53
2
99
73
484

6.22 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης έχουν ως εξής:

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Κέρδη Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών
Έσοδα από Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις
Έσοδα από Ενοίκια
Λοιπά έσοδα

1/1 31/12/2012

1/1 31/12/2011

153

-

30

32

184

32

Έκτακτες ζηµιές
Ζηµιές αποµείωσης
Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος

6
-

-

Σύνολο

6

-

Κέρδη από πώληση παγίων
Σύνολο
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6.23 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα – Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα από:
-Χρεογράφων
Σύνολο

-

-

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα από:
-Τραπεζικά δάνεια
-Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών
-Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο

869
3
2
873

282
1
2
285

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

873

285

6.24 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Η εταιρεία µίσθωσε µηχανήµατα 11 χιλ. ευρώ προ ΦΠΑ από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, το ανεξόφλητο υπόλοιπο
ανέρχεται σε 34 χιλ. Ευρώ. Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ έχει λοιπές υποχρεώσεις στην ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ
343 χιλ. ευρώ. Επίσης η εταιρεία έχει απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεµένες ποσού €31χιλ.

6.25 Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς
κατά περίπτωση λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρείας. ∆εν υφίστανται ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από δήλωση του
Νοµικού Συµβούλου.

6.26 Αριθµός & παροχές απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού αναλύεται ως εξής:
31/12/2012

31/12/2011

Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι

11
12

15
17

Σύνολο εργαζοµένων

23

32
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31/12/2012

31/12/2011

557
163
169
0
889

850
256
104
3
1.213

Αποδοχές Προσωπικού
Εργοδοτικές Εισφορές
Αποζηµιώσεις Προσωπικού
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο

6.27 Παροχές προς τη διοίκηση
31/12/2012

31/12/2011

Μισθοί & Αµοιβές
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

23
0

55
9

Σύνολο

23

64

Βραχυπρόθεσµες παροχές σε
εργαζοµένους

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη.

6.28 Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες των ληξιπρόθεσµών υποχρεώσεων της
Εταιρείας.

Ληξιπρόθεσµες Οφειλές έως και 31.12.2012
∆ηµόσιο (Εφορία)
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Τράπεζες (Κεφάλαιο, Tόκοι, κ.α.)
Προµηθευτές
Προσωπικό

554.776
805.342
6.817.635
69.191
182.856

Συνολικό Ποσό

8.429.800

Οι προσπάθειες της εταιρείας για την ικανοποίηση των παραπάνω ληξιπρόθεσµών οφειλών, εντάσσονται
στην ευρύτερη προσπάθεια της διοίκησης του Οµίλου εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Η διοίκηση του Οµίλου έχει
αποφασίσει να προχωρήσει στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της εταιρείας µέσω της αναχρηµατοδότησης
των υφιστάµενων δανείων της και της παροχής πρόσθετης χρηµατοδότησης ικανού ποσού για την
τακτοποίηση των ληξιπροθέσµων οφειλών προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, προµηθευτές και προσωπικό. Οι
συζητήσεις της ∆ιοίκησης µε τα τραπεζικά ιδρύµατα βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο µε επιθυµία
αµφοτέρων µερών η ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων και διαδικασιών να ολοκληρωθούν µε την
υπογραφή του κοινοπρακτικού δανείου το αµέσως προσεχές χρονικό διάστηµα.
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6.29 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

Καβάλα, 23.3.2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

H ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ Σ.

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΡ.

ΒΑΣΙΛΗΣ Σ.

ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ

Α.∆.Τ.: AK 038979/11

Α.∆.Τ.: AE 034080/06

Α.∆.Τ.: AE 891974/07
ΑΡ. A∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 3438/99
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