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Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 του Συμβουλίου 

των Διαχειριστών της εταιρείας EXPRESS LINK  ΕΠΕ 

Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες  της εταιρείας «EXRPESS 

LINK ΕΠΕ», για την χρήση 2013, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδρασή τους 

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και  οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η εταιρεία 

ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην ερχόμενη χρήση και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 

 

Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

Η ελαφρά αύξηση του τζίρου και των κερδών χαρακτηρίζουν τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα της 

χρήσης 2013. Συγκεκριμένα κατά τη χρήση αυτή: 

 

- Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2013 εμφανίζει μείωση σε ποσοστό 39,44% έναντι αύξησης κατά 

2,92% που είχε παρουσιάσει η εταιρεία το 2012. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καταλήξει στα 175.594,00 

ευρώ έναντι 289.947,19 ευρώ του 2012.  

- Τα μικτά κέρδη το 2013 παρουσιάζονται αρνητικά κατά 28.042,95 ευρώ έναντι κερδών ύψους 68.976,66 

ευρώ, ως συνέπεια της προαναφερθείσας μείωσης του κύκλου εργασιών. 

- Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.376,90 ευρώ το 2013 έναντι του 

2.391,07 ευρώ την προηγούμενη περίοδο. 

- Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά φόρων ύψους € 31.894,69 το 2013 έναντι κερδών ύψους € 52.867,02 

το 2012. 

 

Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι τα αρνητικά αποτελέσματα της χρήσης οφείλονται κυρίως στην εσωτερική 

αναδιάρθρωση των διαδικασιών της εταιρείας καθώς και της τιμολογιακής της πολιτικής λόγω της αλλαγής της 

δραστηριότητας της, από ταχυμεταφορική σε μεταφορική και δεσμεύεται για αναστροφή της αρνητικής εικόνας 

την επόμενη χρήση, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τους πόρους που διαθέτει, όσο και τα 

πλεονεκτήματα και τις συνέργειες που της προσφέρονται από τη συμμετοχή της στον όμιλο FDL GROUP. 

 

 

 

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 

 

Δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013. 

 

 

β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2013 έως και την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013. 
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ΙΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών με παράλληλη επιστροφή στα κέρδη είναι ο σημαντικότερος στόχος τον οποίο 

θα επιδιώξει να επιτύχει η διοίκηση της εταιρείας το 2014. Παράλληλα θα συνεχίσει την προσπάθειά της για 

ικανοποίηση των αναγκών της με ίδια κεφάλαια αποφεύγοντας την επιβάρυνσή των αποτελεσμάτων της με 

εξωτερικό δανεισμό. 

 

 

ΙV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Η συνεχιζόμενη ύφεση που παρατηρείται στην Ελληνική Οικονομία εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο 

ίσως κίνδυνο που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Παράλληλα ο μεγάλος ανταγωνισμός που υπάρχει στην αγορά, με 

άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των τιμών, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους, κυρίως λόγω της 

αυξημένης τιμής του πετρελαίου δυσχεραίνει όλο και περισσότερο την ανάπτυξη των μεταφορικών εταιρειών 

στην Ελλάδα. 

 

Πελάτες – Πιστώσεις πελατών 

Η εταιρεία συνεργάζεται μέχρι και την κλειόμενη χρήση μόνο με εταιρείες του ομίλου. Συνεπώς, δεν 

αντιμετωπίζει ουσιώδη κίνδυνο όσων αφορά πιστώσεις. Ο μοναδικός ίσως κίνδυνος για την εταιρεία είναι η 

εξάρτησή της από την μητρική εταιρεία του Ομίλου. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί ξένα κεφάλαια και η κάλυψη των αναγκών της γίνεται αποκλειστικά με ίδια 

κεφάλαια. Η κερδοφορία του παρελθόντος και η πολύ μικρή έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο πελατών σε 

συνδυασμό με ορθή χρήση των κεφαλαίων της από τη διοίκηση, παρά τα άσχημα αποτελέσματα του 2013, 

αφήνει ελάχιστους κινδύνους ρευστότητας. 

 

Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού 

Όπως προαναφέρθηκε ο δανεισμός της επιχείρησης κατά τη χρήση του 2013 ήταν μηδενικός. 

 

 

 

 

Απόσπασμα από το Βιβλίο Εκθέσεων Διαχείρισης 
Ασπρόπυργος Αττικής , 31/03/2014 

Ο διαχειριστής 

 

 

 

 

Σαριγκούλης Αθανάσιος 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

 

Προς τους κ.κ. Διαχειριστές της «EXPRESS LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «EXPRESS LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 

2013, 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. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2011. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως 

αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 

προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 

διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
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Γνώμη με επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για 

Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, 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. 

 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης με τις ανωτέρω 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43
α
 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Ηλίας Ζαφειρόπουλος 

 
 
 
 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22811 

Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 
Α.Ε. 

Λ. Συγγρού 130 -176 71 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 

 

  Σημ. 31/12/2013 31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

    

Ενσώματα πάγια στοιχεία 5.1 29.975,83 40.981,09 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.8 907,51 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού 

 

30.883,34 40.981,09 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

    

Εμπορικές απαιτήσεις 5.2 151.367,21 189.493,59 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 5.3 3.449,68 12.725,22 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 5.3 10.668,19 0,00 

Χρηματικά διαθέσιμα 5.4 75.953,93 59.464,03 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  241.439,01 261.682,84 

Σύνολο Ενεργητικού  272.322,35 302.663,93 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

    

Ίδια Κεφάλαια 
 

    

Εταιρικό κεφάλαιο 5.5 20.000,00 20.000,00 

Αποθεματικά 5.6 6.700,00 6.700,00 

Κέρδη/(ζημίες) εις νέον 5.7 183.468,51 215.363,20 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  210.168,51 242.063,20 

  
 

    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

    

Προμηθευτές 5.9 45.434,78 31.740,51 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.10 16.719,06 28.860,22 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  62.153,84 60.600,73 

 
 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 

 

272.322,35 302.663,93 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

 

 

   
31/12/2013 31/12/2012 

Κύκλος εργασιών 5.11 175.594,00 289.947,19 

Κόστος πωλήσεων 5.12 (203.636,95) (220.970,53) 

Μικτό Κέρδος  (28.042,95) 68.976,66 

       

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 5.13 (1.376,90) (2.391,07) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 5.14 24,66 (80,00) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 5.16 (1.907,61) (401,81) 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων   (31.302,80) 66.103,78 

       
Φόροι - Τέλη 5.17 (591,89) 13.236,76 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως  (31.894,69) 52.867,02 

       

Βασικά κέρδη ανά εταιρικό μερίδιο 5.18 (31,89) 52,87 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων (31.302,80) 66.103,78 

Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες : 

    

Αποσβέσεις 9.805,26 14.224,10 

(Τόκοι και συναφή έσοδα) (301,39) (87,86) 

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 2.209,00 489,67 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης 

(19.589,93) 80.729,69 

(Αύξηση)/Μείωση σε:     

Εμπορικές απαιτήσεις 38.126,38 (25.778,80) 

Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (1.392,65) 16.574,24 

Αύξηση/(Μείωση) σε:     

Προμηθευτές 13.694,27 16.961,27 
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (13.640,56) (16.736,55) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.209,00) (489,67) 

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

14.988,51 71.260,18 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων) 0,00 (33.600,00) 

Πωλήσεις  ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων 1.200,00 0,00 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 301,39 87,86 

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

1.501,39 (33.512,14) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων 
0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

      

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) 16.489,90 37.748,04 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 59.464,03 21.715,99 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 75.953,93 59.464,03 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

 

 

 

Εταιρικό 

Αποθεματικά 

Αδιανέμητα 

Σύνολο 
Κεφάλαιο 

Κέρδη 
(Ζημίες) 

Υπόλοιπο Έναρξης 1/1/2012 20.000,00 6.700,00 162.496,18 189.196,18 

Καθαρά κέρδη (ζημιές) χρήσης 0,00 0,00 52.867,02 52.867,02 

Υπόλοιπο την 31/12/2012 20.000,00 6.700,00 215.363,20 242.063,20 

 

 

 

  Εταιρικό  Αποθεματικά Αδιανέμητα Σύνολο 

Κεφάλαιο Κέρδη 
(Ζημίες) 

Υπόλοιπο Έναρξης 1/1/2013 20.000,00 6.700,00 215.363,20 242.063,20 

Καθαρά κέρδη (ζημιές) χρήσης 0,00 0,00 (31.894,69) (31.894,69) 

Υπόλοιπο την 31/12/2013 20.000,00 6.700,00 183.468,51 210.168,51 

 

 

 

 

 

 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 12 έως 31, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των Οικονομικών Καταστάσεων.  
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1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία EXPRESS LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ και με τον διακριτικό τίτλο «EXPRESS LINK ΜΟΝ. ΕΠΕ (στο εξής ως «η εταιρεία») 

εδρεύει στην Μαγούλα Αττικής,  Γ. Γεννηματά 99, με Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου (Αρ.Μ.Ε.Π.Ε.) 

437663. 

Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε είκοσι (20) έτη από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του 

καταστατικού αυτού στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της 

εφημερίδας της κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.  

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: 

Η διενέργεια εθνικών και νομαρχιακών εμπορευματικών μεταφορών επί κομίστρω πάσης φύσεως 

εμπορευμάτων και εν γένει κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως, 

διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως που θα αποκτηθούν εκ των 

κεφαλαίων της Εταιρείας, διά ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων ρυμουλκούμενων οχημάτων, ψυγείων, 

ρυμουλκούμενων ή μη ρυμουλκούμενων γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους καταλλήλου 

αυτοκινήτου οχήματος που ανήκει στους εταίρους ή στην ίδια την εταιρεία και κυκλοφορεί κατά νομό. 

Η  εταιρεία στα πλαίσια του σκοπού της δύναται να εκμεταλλεύεται και αυτοκίνητα τα οποία θα έχει 

μισθώσει. Επίσης στα πλαίσια του σκοπού της η εταιρεία δύναται να αναλάβει και να εκτελέσει 

υπηρεσίες μεταφορικού γραφείου. Ρητώς εξαιρείται από τον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας η 

διενέργεια μεταφοράς και διανομής ταχυδρομικών αντικειμένων. 

Διαχειριστές της εταιρείας είναι: 

1) Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. η οποία είναι η μοναδική εταίρος και εκπροσωπείται δια των 

νομίμων εκπροσώπων της α) Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου και β) Βασίλειος Καρακουλάκης του 

Εμμανουήλ. 

2) Ο Αθανάσιος Σαριγκούλης του Σταύρου 

Την 30/7/2009 η Εταιρεία εξαγοράστηκε σε ποσοστό 100% από την εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 

AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΩΝ, αντί συνολικής αξίας 280.208,00 ευρώ. Ως  εκ τούτου η Εταιρεία πλέον αποτελεί μέρος 

του Ομίλου ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. η δομή του οποίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 της εταιρείας εγκρίθηκαν από την συνέλευση 

των διαχειριστών την 31 Μαρτίου 2014. 
  

Εταιρεία  Έδρα Δραστηριότητα Σχέση 

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. Ασπρόπυργος Αττικής Logistics Μητρική 

VELOSTRANS A.E. Ασπρόπυργος Αττικής Διεθνείς Μεταφορές Θυγατρική 

TRANSPORT LINK AE Ασπρόπυργος Αττικής Μεταφορές Θυγατρική 

FOODLINK CYPRUS 
LTD 

Κύπρος Logistics Θυγατρική 

DOTLINK A.E. Ασπρόπυργος Αττικής 
Συστήματα 
πληροφορικής 

Θυγατρική 

FOODLINK ALBANIA Αλβανία Logistics Θυγατρική 
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2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

  

2.2. Τήρηση λογιστικών βιβλίων 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά  βιβλία της σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, 

όπως έχει το δικαίωμα και στη συνέχεια πραγματοποιεί εξωλογιστικές εγγραφές προσαρμογής, 

προκειμένου να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 

2.3. Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί από τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 

τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και τα έσοδα - 

έξοδα που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Η εμπειρία του παρελθόντος και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα 

στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων, ενώ τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων και των σχετικών παραδοχών 

γίνονται σε συνεχή βάση και αναγνωρίζονται στην χρήση που πραγματοποιήθηκαν και σε επόμενες, 

εάν επηρεάζουν και την παρούσα και τις μελλοντικές χρήσεις. 

 

2.4. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που 
εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την τρέχουσα χρήση 

Στην σημείωση 2.4.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα 

πρότυπα που υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο και επηρέασαν τα ποσά που περιλαμβάνονται 

στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.  

Στην σημείωση 2.4.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα 

πρότυπα που υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο αλλά δεν επηρέασαν τα ποσά που 

περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. 

 

2.4.1. Νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που 
επηρέασαν τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις 

 

Αλλαγές που αφορούν την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και τις 
γνωστοποιήσεις 

 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των στοιχείων 

των λοιπών συνολικών εσόδων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να 

διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά 
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(Τροποποίηση) 

εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι 

πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η Εταιρεία 

εφάρμοσε την τροποποίηση από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

 

Αλλαγές που επηρεάζουν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα  της εταιρείας 

Ουδεμία. 

2.4.2. Νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που  δεν 
είχαν επίδραση στα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές 
καταστάσεις 

Οι βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013. Αυτές οι βελτιώσεις δεν έχουν αντίκτυπο στην εταιρεία, αλλά περιλαμβάνουν: 

 
 

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους » 

 

 

Η τροποποίηση επιφέρει 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 

συνταξιοδότησης, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό 

των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών.  

ΔΛΠ 12  «Φόροι εισοδήματος» 

 

(Τροποποιήσεις) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την 

επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 

επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των 

διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής αναφοράς -

Κρατικά Δάνεια» 

Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή μία Εταιρεία δεν θα πρέπει να 

εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 

20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, 

δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει 

να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το 

δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 
αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο 

συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η Εταιρεία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική 

του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε 

το δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία 

Εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει 

αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια 

που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την 

προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την 

ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά 

δεν διαγράφονται για να διευκολυνθεί ο χρήστης των οικονομικών 



Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013 

(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) 

EXPRESS LINK E.Π.Ε. 15 

 

καταστάσεων. Οι γνωστοποιήσεις έχουν σκοπό τη κατανόηση της 

σχέσης των περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν διαγραφεί και τις 

υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτά. Επιπλέον, η τροποποίηση 

απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνέχιση συμμετοχής της 

οντότητας σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποχαρακτηριστεί ώστε 

να επιτρέπεται στους χρήστες να αξιολογήσουν τη φύση της, και τους 

κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή της οντότητας σε αυτά. Ο 

Εταιρεία δεν έχει περιουσιακά στοιχεία με αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι 

δεν υπήρξε καμία επίδραση στην παρουσίαση των οικονομικών της 

καταστάσεων. 

ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες 

Αξίες » 

Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις 

περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση 

στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 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 πρότυπο δεν έχει 

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης 

(Stripping Costs) στην Παραγωγική 

Φάση του Επίγειου Ορυχείου» 

 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 

20. Η Διερμηνεία 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 εν λόγω 

Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου και της 

Εταιρείας. 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 

δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της  Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων» 

 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις για τα συγκριτικά στοιχεία όταν μια οικονομική 

οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) κατ' εφαρμογή 

του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών 

εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός 

εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι 

ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, 

δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περιόδους. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται 

με τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος 
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εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών αναγνωρίζεται 

απευθείας στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η αναβάθμιση αυτή συμμορφώνει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων 

για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα πληροφόρησης με 

τις συνολικές υποχρεώσεις ανά τομέα πληροφόρησης στις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει 

επίσης τη συμμόρφωση των γνωστοποιήσεων στις ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις με τις ετήσιες, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 

«Λειτουργικοί τομείς». 

 

2.5. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που 
ισχύουν για μεταγενέστερες περιόδους. 

Τα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Η 

Εταιρεία προτίθεται να υιοθετήσει τα πρότυπα αυτά, κατά περίπτωση, όταν αυτά καταστούν 

εφαρμόσιμα. 
  

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) 

«Παροχές σε Εργαζομένους» 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές 

των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν 

είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, 

για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση 

ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιουλίου 2014). 

ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις». 

 

(Τροποποίηση) 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε 

συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 

οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, 

το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 

«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». 

 

(Τροποποίηση) 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 

λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση 

του ΔΠΧΑ 11. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση» 

 

(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει 

διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επί του παρόντος, η Εταιρεία 

αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις 

οικονομικές καταστάσεις της. 
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(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΛΠ 36 «Γνωστοποιήσεις 

ανακτήσιμης αξίας μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων» 

(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της 

ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή 

αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς 

γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον 

έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά 

απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 

ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν 

υπάρχει απομείωση. Επί του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την 

επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση» 

 

(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο 

αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να 

εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα 

νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. 

Επί του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχει 

αυτή η τροποποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» 

 

(Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την 

μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015).  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

 

 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ 

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση 

του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες 

φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να 

προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη 

λογιστική αντιστάθμισης. Ο Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 

καταστάσεις.  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Λογιστική αντιστάθμισης και 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 

και ΔΛΠ 39» 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη 

φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει 

μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές 

και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο 

του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας 

υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του 

πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη 

τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). 
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ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις». 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με 

τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο 

SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως 

καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια 

οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 

εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 

τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) 

μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 

αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να 

υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται 

οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι 

μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) 

προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα 

άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με 

σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες». 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από 

κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των 

συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής 

ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε 

κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που 

συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που 

εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού 

ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά 

με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να 

υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής 

σε άλλες οικονομικές οντότητες». 

Το ΔΠΧΑ 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. Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί 

σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να 

είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το 

ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 

(Τροποποίηση) «Ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, από κοινού 

συμφωνίες και γνωστοποίηση 

συμμετοχής σε άλλες οικονομικές 

οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 
παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 
10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής 
πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την 
περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 
την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για 
γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες 
οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 

(Τροποποίηση) «Εταιρείες 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 δίνει τον ορισμό της εταιρείας 
επενδύσεων και αναφέρει την περίπτωση κατά την οποία οι 
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Επενδύσεων» θυγατρικές της μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. Πολλά 
επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον 
ορισμό των εταιρειών επενδύσεων δύνανται να μην ενοποιούν τις 
περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι ασκείται έλεγχος, και 
να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις 
γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία 
επενδύσεων. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης 

πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν 

είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το 

δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η 

υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 

αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια 

όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την 

πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι 

ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες 

επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της 'προϋπόθεσης 
κατοχύρωσης' και ορίζει διακριτά τον 'όρο απόδοσης' και τον 'όρο 
υπηρεσίας' 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο 
τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού 
στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως 
στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει 
πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη 
χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 

«Άυλα περιουσιακά στοιχεία». 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να 
διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα 
ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως 
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συνδεδεμένων μερών». συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού 
διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική 
εταιρεία της οικονομικής οντότητας 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα που υιοθετεί για 
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει είτε την 
προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρημένου προτύπου 
όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή 
στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού 
δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις 
της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το 
ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων ('portfolio exception') έχει εφαρμογή σε όλα τα 
συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών 
συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το 
ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. 

 

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι 

οι ακόλουθες: 

 

3.1. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού (εσωτερικώς και εξωτερικώς αποκτηθείσες) αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Η εταιρεία δεν έχει καταχωρημένα στο μητρώο της άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. 

 

3.2.  Ενσώματα πάγια 

Αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις 

απομείωσης της αξίας τους. 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων 

εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν το επίπεδο παραγωγής ή βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.  

Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται 

περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που 

προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την 

οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις 

ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα μοναδικά πάγια 
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στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία είναι φορτηγά αυτοκίνητα. Οι αποσβέσεις των στοιχείων των 

ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

 Μεταφορικά μέσα εκτός χώρου αποθηκών (φορτηγά) 5 έτη 

 

Για τα λοιπά πάγια κρίθηκαν επαρκείς οι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται από την φορολογική 

νομοθεσία.  

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 

(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

3.3. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την 

ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι 

σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της 

ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας 

αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

3.4. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων  του ενεργητικού ελέγχονται για πιθανή απομείωση 

όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό 

του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η 

ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής εκτιμώμενης τιμής 

πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή εκτιμώμενη τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να 

ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά την 

αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης 

είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που 

αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για 

τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα 

έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει 

μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της εταιρείας και ως εκ 
τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της 
στοιχείων. 

 

3.5. Χρηματικά Διαθέσιμα 

Περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο και οι καταθέσεις στις τράπεζες.  

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από 
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται 
ανωτέρω. 
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3.6. Μισθώσεις 

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι μισθώσεις διακρίνονται σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές. 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις οι οποίες μεταφέρουν στον μισθωτή ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της 
μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία 
των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των 
χρηματοοικονομικών εξόδων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα και της μείωσης  
της χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 
πάγια αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο εντός της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωή τους.  

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της 
μίσθωσης. 

 

3.7. Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Ο φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως περιλαμβάνει τον τρέχοντα και τον 
αναβαλλόμενο φόρο. 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των φορολογητέων  κερδών της  εταιρείας όπως 
προκύπτουν από τη φορολογική της δήλωση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης  
σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής 
βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών 
διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και 
μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι 
των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα 
πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.  

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.8. Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα 

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 
ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε 
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ 
τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Μετά τη συνταξιοδότηση το 
συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 
εργαζομένους. Η εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για την πληρωμή 
μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 
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3.9. Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη 
προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με 
βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 
εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και 
αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική Μέθοδο της 
Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit – ΔΛΠ 19 παρ 64). Τα 
καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια 
του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία υποχρεούται στην  καταβολή 
αποζημιώσεων στους αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της, Το ύψος των σχετικών 
αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και το λόγο 
αποχώρησης από την εταιρεία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 

Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπει η νομοθεσία του 
Ν.2112/1920, καθώς εκτιμά ότι λόγω του μικρού αριθμού εργαζομένων δεν υπάρχει ουσιώδης 
διαφορά στα αποτελέσματα. 

 

3.10. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία 
αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται 
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία 
του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της 
χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις 
αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει 
τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται 
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η 
πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι μικρή. Ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή 
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.11. Έσοδα 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν τα οικονομικά οφέλη από την παροχή υπηρεσιών ή από άλλες 
συναλλαγές πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να 
επιμετρηθούν αξιόπιστα.  

Έσοδα από μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από τους εταίρους με 
απόφαση του συμβουλίου των Εταίρων. 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 

3.12.  Κεφάλαια 

Κατά την ελεγχόμενη χρήση, τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος Κ.Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης» με τον Ν.4156/2013, στον οποίο προβλέπεται ότι το κεφάλαιο της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό και κάθε διάταξη περί 
ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.  

Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά 
μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του 
ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό 
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Ετησίως αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η 
αφαίρεση αύτη παύει ούσα υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το εν τρίτον του κεφαλαίου.  
 

4. Διαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν την εκθέτουν σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους 
όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων και κίνδυνο 
ρευστότητας.  

 

 

4.1. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει 
πλήρως τα ποσά που οφείλει. Η εταιρεία συνεργάζεται μόνο με την μητρική εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 
Α.Ε. συνεπώς ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ελάχιστος. 

 

4.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν εκτίθενται σε κίνδυνο από 
την επίδραση των διακυμάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες αφού δεν διαθέτει 
συναλλαγματικού λογαριασμούς. 

 

4.3. Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο δανεισμός της εταιρείας είναι μηδενικός, συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων. 

 

5. Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επεξήγηση σχετικά με τη διαμόρφωση της αξίας κτήσεως και 
των αποσβέσεων κατά την 31/12/2013 . 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πάγια περιουσιακά στοιχεία Σύνολο 

Κόστος 31/12/2012 107.117,29 107.117,29 

Προσθήκες χρήσης 2013 0,00 0,00 

Πωλήσεις χρήσης 2013 (1.200,00) (1.200,00) 

Κόστος 31/12/2013 105.917,29 105.917,29 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2012 66.136,20 66.136,20 

Αποσβέσεις χρήσης 2013 9.829,92 9.829,92 

Μειώσεις αποσβέσεων (24,66) (24,66) 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2013 75.941,46 75.941,46 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2013 29.975,83 29.975,83 

 

5.2. Απαιτήσεις από Πελάτες  

Στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από πελάτες» εμφανίζεται το χρεωστικό υπόλοιπο της μητρικής 
εταιρείας το οποίο προέρχεται από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας.  
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  31/12/2013 31/12/2012 

Σύνολο  151.367,21 189.493,59 

 

5.3. Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 10.580,63 9.849,40 

Παρακρατ. Φόρος Εισοδήματος από Τόκους 87,56 51,14 

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος 2.824,68 2.824,68 

Έξοδα Επομένων Χρήσεων 625,00 0,00 

Σύνολο  14.117,87 12.725,22 

 

5.4. Χρηματικά διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Ταμείο κεντρικού και υποκαταστημάτων 917,35 519,58 

Καταθέσεις όψεως  75.036,58 58.944,45 

Καταθέσεις προθεσμίας 0,00 0,00 

Σύνολο 75.953,93 59.464,03 

 

5.5. Εταιρικό κεφάλαιο 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 20.000,00 € διαιρούμενο σε 1.000 εταιρικά μερίδια 
των 20 ευρώ το καθένα.  

 

5.6. Αποθεματικά 

 

Ο λογαριασμός αποθεματικά αναλύεται: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Τακτικό Αποθεματικό 6.700,00 6.700,00 

Σύνολα 6.700,00 6.700,00 

 

5.7. Κέρδη (Ζημίες) εις νέον 

 

Τα κέρδη εις νέο προέρχονται από παρακρατηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Η κίνηση του 
λογαριασμού το 2013 απεικονίζεται αναλυτικά στον πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

5.8.  Φόρος Εισοδήματος 

 

  31/12/2013 31/12/2013 
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Τρέχων φόρος εισοδήματος 0,00 13.236,76 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 907,51 0,00 

Συνολικός φόρος έξοδο 907,51 13.236,76 

 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να 
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, 
το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του 
φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης», και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την 
υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για 
έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
«Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση του 2010. 

Για τη χρήση 2013 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την MAZARS Α.Ε. Κατά την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν 
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο 
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα 
οριστικοποιηθούν. 

Για προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη, ενώ για την 

χρήση 2013, δεν αναμένει πρόστιμα ή προσαυξήσεις που να έχουν επίδραση στα οικονομικά της.  

 

5.9. Προμηθευτές 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Σύνολα 45.434,78 31.740,51 

 

 

 

 

5.10.  Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Δεδουλευμένες και Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Φόροι – τέλη 4.962,35 14.568,30 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.323,94 6.456,36 

Πιστωτές διάφοροι 6.218,77 4.621,56 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  0,00 1.000,00 

Λοιπά έξοδα δουλευμένα 2.214,00 2.214,00 

Σύνολα 16.719,06 28.860,22 
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5.11. Κύκλος εργασιών  

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών μεταφορών 175.594,00 289.947,19 

 

5.12.  Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  90.570,00 126.450,05 

Έξοδα διανομής 77.722,32 64.665,58 

Ενοίκια 2.400,00 2.446,80 

Ασφάλιστρα 5.646,21 4.605,58 

Συντήρηση 12.138,50 6.355,34 

Λοιπά έξοδα 5.330,00 2.223,08 

Αποσβέσεις 9.829,92 14.224,10 

Σύνολο 203.636,95 220.970,53 

 

5.13.  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών 75,76 1.162,88 

Λοιπά έξοδα 1.301,14 1.228,19 

 Σύνολο 1.376,90 2.391,07 

5.14. Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών 24,66 0,00 

Μείον 
  

Λοιπά έξοδα 0,00 80,00 

Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) – Σύνολο 24,66 (80,00) 
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5.15. Ανάλυση συνολικών αμοιβών προσωπικού 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Μισθοί και επιδόματα 59.760,65 89.575,96 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 17.962,85 29.248,18 

Αποζημιώσεις προσωπικού 12.846,50 7.625,91 

 Σύνολο 90.570,00 126.450,05 

 

5.16. Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα) 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 301,39 87,86 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εσόδων 301,39 87,86 

   

Λοιπές προμήθειες Τραπεζών 2.209,00 489,67 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων 2.209,00 489,67 

   

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)– Σύνολο (1.907,61) (401,81) 

 

5.17. Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους  

Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, 
προκύπτει ως κάτωθι: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (31.302,80) 66.103,78 

Μείον : Φόρος εισοδήματος (591,89) 13.236,76 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους – Σύνολο (31.894,69) 52.867,02 

 

5.18. Κέρδη (ζημίες) κατά εταιρικό μερίδιο 

Τα βασικά κέρδη κατά εταιρικό  μερίδιο υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους (ζημίας), με τον 
σταθμισμένο μέσο αριθμό των (κοινών) μεριδίων στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των 
ιδίων (κοινών) μεριδίων που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Καθαρά κέρδη περιόδου (31.894,69) 52.867,02 

Σταθμισμένος  Μ.Ο. μεριδίων 1.000 1.000 

Κέρδη  ανά μερίδιο-€ (31,89) 52,87 
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5.19. Μερίσματα 

Η εταιρεία δεν κατέβαλε κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2013 μερίσματα για την 
προηγούμενη χρήση ούτε προτείνει μερίσματα για την επόμενη χρήση. 

 

5.20. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Η διοίκηση θεωρεί ότι δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής  του Δ.Π.Χ.Α 8.  

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Επί του κύκλου εργασιών υπάρχει μικρή 
εποχικότητα . 

 

5.21. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν σύμφωνα με την επιστολή του Νομικού Συμβούλου επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, 
μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Έναντι των πιστωτικών ορίων, 
που έχουν χορηγηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν έχουν παραχωρηθεί εμπράγματες ασφάλειες.  

 

5.22. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το 
ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της καθώς και τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας 
χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών. 

 

5.22.1. Αμοιβές και λοιπές παροχές διαχειριστών 

Η εταιρεία δεν έχει δώσει οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή παροχή στους διαχειριστές της 

 

5.22.2. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς Διαχειριστές 

Δεν υπάρχει ουδεμία απαίτηση ή υποχρέωση της εταιρείας προς τους Διαχειριστές της. 

 

5.22.3. Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την 31/12/2012 είναι τα εξής: 

Απαιτήσεις € 151.121,21 

Υποχρεώσεις € 29.756,58 
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5.22.4. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Το ύψος των συναλλαγών στη χρήση 2013 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 
είναι τα εξής: 

Πωλήσεις υπηρεσιών € 175.594,00 

Λήψεις υπηρεσιών € 7.260,00 

 

5.23. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση στους εταίρους. Κατά την χρήση 2013 ο 
δανεισμός της εταιρείας ήταν μηδενικός.  

 

5.23.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν δημιουργούν χρηματοοικονομικούς κινδύνους, δεδομένου ότι ο 
δανεισμός της είναι μηδενικός.  

Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με 
τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της . 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις 
σε τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, και λογαριασμούς εισπρακτέους και 
πληρωτέους. 

 

5.23.2. Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν 
παρουσιάζουν ευαισθησία στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς η έκθεσή της 
σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ είναι μηδενική. 

 

5.23.3. Κίνδυνος επιτοκίου 

Δεν υπάρχει για την εταιρεία κίνδυνος επιτοκίου, δεδομένου ότι όπως προαναφέραμε ο δανεισμός 
της είναι μηδενικός. 

 

5.23.4. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δεδομένου ότι συνεργάζεται έως 
και τη χρήση 2013 μόνο με εταιρείες του Ομίλου. Ο όποιος μικρός πιστωτικός κίνδυνος που 
παραμένει, αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης των εταιρειών του Ομίλου να εκπληρώσουν 
τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις.  

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του προς την εταιρεία . Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η 
εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 3.449,68 12.725,22 

Εμπορικές Απαιτήσεις 151.367,21 189.493,59 

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα 75.953,93 59.464,03 

Σύνολο 230.770,82 261.682,84 
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5.23.5. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.  

Η εταιρεία δεν έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, πέραν των 12 μηνών με βάση υπογεγραμμένες 
συμβάσεις. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση ή την 
επιχειρηματική πορεία της εταιρείας από τις 31/12/2013 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων. 

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 
 

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 8-31 είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση 

Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2014.  

 

 

 

 

 

    

     

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Ηλίας Ζαφειρόπουλος 

 
 
 
 
 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22811 

Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί 
Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λ. Συγγρού 130 -176 71 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 

 

Οι διαχειριστές 

 
     

Καρακουλάκης Βασίλειος 

ΑΔΤ ΑΚ 601669 

 Μάμαλης Αχιλλέας 

ΑΔΤ  Χ 679674 

 Σαριγκούλης Αθανάσιος 

ΑΔΤ  Ξ 084023 

Ο υπεύθυνος Οικονομικών και Λογιστηρίου 

 

 

  Κυριαζής Χρήστος 

Αρ. Αδ. 0027779– Α τάξης 

ΑΦΜ 055950985 

  


