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Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας TRANSPORTLINK AE
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας «TRANSPORTLINK
Α.Ε.», για την χρήση 2012, 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 άνοδος του τζίρου και των κερδών χαρακτηρίζει τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2012.
Συγκεκριμένα κατά τη χρήση αυτή:
-

-

-

-

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εμφανίζει άνοδο σε ποσοστό 183,95 % περίπου, ήτοι 2.205.344,67 ευρώ το 2012
έναντι 776.671,77 το 2011, αποτέλεσμα που οφείλεται τόσο στην αύξηση του όγκου εργασίας της μητρικής
εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. με την οποία η εταιρεία συνεργάζεται, όσο και στην σύναψη νέων συνεργασιών.
Ο συντελεστής μικτού κέρδους το 2012 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 11,96%, εντυπωσιακά αυξημένος έναντι
του -19,80 % της προηγούμενης χρήση, ως αποτέλεσμα τόσο της ως άνω αναφερθείσας αύξησης του κύκλου
εργασιών, όσο και στη συνεχή προσπάθεια της διοίκησης για περιορισμό των δαπανών.
Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 78.629,73 € για την εταιρεία την τρέχουσα
περίοδο έναντι ποσού των 46.031,77 € την προηγούμενη περίοδο. Εμφανίζονται δηλαδή αυξημένα το 2012
αντιπροσωπεύοντας όμως μόλις το 3,57% επί του τζίρου έναντι 5,93% της προηγούμενης περιόδου.
Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ύψους € 196.955,94 έναντι ζημιών ύψους € 70.371,84 το 2011 το οποίο
είναι τελικά και το επιτυχές αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης της εταιρείας για αναστροφή των
αρνητικών αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η διοίκηση της εταιρείας είναι ικανοποιημένη από την αξιοσημείωτη αύξηση τόσο του κύκλου
εργασιών της όσο και των κερδών της. Βασικές επιδιώξεις της διοίκησης και κατά την τρέχουσα χρήση αποτελούν η
περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και η διατήρηση της κερδοφορίας της.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες για την εταιρεία.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσες και περιουσιακής διάρθρωσης
2012

2011

26,67%

0,00%

54,16%

55,66%

2012

2011

46,70%

32,65%

53,30%

67,35%

2012

2011

Κυκλοφορούν Ενεργητικό _
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

81,81%

41,93%

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Κυκλοφορούν ενεργητικό

1,74%

21,39%

2012

2011

11,11%

(19,80)%

12,49%

(16,53)%

56,89%

(42,78)%

1. Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια:
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
2. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης:
Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Β) Δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας

1. Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
2. Πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Γ) Δείκτες Ρευστότητας

1. Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας:

3. Δείκτης Μετρητών

Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος

1. Δείκτης Μικτών Κερδών επί πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα
Πωλήσεις Υπηρεσιών
2. Δείκτης Μικτού Κέρδους επί Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων:
Καθαρά Κέρδη (ζημιές) χρήσης προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια
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ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Κατά τη χρήση του 2012 δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο γεγονός που να επηρέασε την επιχειρηματική εξέλιξη της
εταιρείας ή τα οικονομικά αποτελέσματά της.

β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό γεγονός από την λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων.

ΙΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η Διοίκηση όπως και την προηγούμενη χρήση στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στο χώρο της μεταφοράς και
κατά συνέπεια σε περεταίρω αύξηση τζίρου. Η προσέλκυση νέων πελατών , θα λειτουργήσει καταλυτικά στην επίτευξη
του ανωτέρω στόχου. Μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην συγκράτηση των δαπανών.
Αν και επικρατεί γενικότερη ανασφάλεια και οικονομική κρίση στην Ελληνική αγορά , πιστεύουμε με τις σωστές
διοικητικές πρακτικές θα φτάσουμε στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
ΙV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η συνεχόμενη εξάπλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με πιο έντονα χαρακτηριστικά στην Ελλάδα ενδεχομένως
να είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος στην σχεδιαζόμενη ανάπτυξη της TRANSPORT LINK A.E.
Πελάτες – Πιστώσεις πελατών
Η εταιρεία παρουσιάζει ικανή διασπορά πελατών και δεν αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο εξάρτησης από μερίδα
πελατών της. Η πίστωση που δίνει στους πελάτες της είναι μεταξύ τριάντα ημερών και 4 μηνών. Η εταιρεία δίνει
ιδιαίτερη προσοχή στην διασφάλιση των απαιτήσεων της από την πελατεία της και προχωρά σε διαρκή αξιολόγηση της
πιστοληπτικής της βάσης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία διαθέτει υψηλή πιστοληπτική δυνατότητα με τις τράπεζες που συνεργάζεται και επίσης, διαθέτει
ικανοποιητική ρευστότητα από τις καθημερινές της συναλλαγές. Παρόλα αυτά λόγω της δυσχερούς οικονομικής
κατάστασης και της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική αγορά, φροντίζει με επιμέλεια για την έγκαιρη είσπραξη των
απαιτήσεών της.
Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η εταιρεία συνεργάζεται με Ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες
επωφελείς συνεργασίες της εταιρείας με τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, τα τρέχοντα
επιτόκια και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα κίνδυνοι που
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Το ύψος δανεισμού την 31/12/2012
ανερχόταν σε 195,77 χιλ. €.
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Προσωπικό
Η εταιρεία δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό. Συνεργάζεται με οδηγούς ελεύθερους επαγγελματίες τους οποίους
χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της και την διακύμανση του κύκλου εργασιών της

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ασπρόπυργος Αττικής , 29/03/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθανάσιος Τσιώνης
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της «TRANSPORT LINK Α.Ε»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «TRANSPORT LINK Α.Ε», οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
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 των χρήσεων αυτών 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.
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 2012, 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.
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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 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ηλίας Ζαφειρόπουλος

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1281
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λ. Συγγρού 130 -176 71 Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17
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(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ης

Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Αναβαλλόμενες φορολ. υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες τη
επόμενη χρήση
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

31/12/2011

5.1

568.619,69
568.619,69

500.592,91
500.592,91

5.2
5.3
5.4

486.084,79
3.395,51
8.674,18
498.154,48

164.442,10
26.341,79
51.905,46
242.689,35

1.066.774,17

743.282,26

5.5
5.6

400.000,00
(38.534,26)
361.465,74

400.000,00
(235.490,20)
164.509,80

5.7
5.8
5.8

68.941,39
18.800,00
8.674,02
96.415,41

0,00
0,00
0,00
0,00

5.9
5.10

427.417,23
101.613,47

431.305,47
91.561,94

5.10

25.214,34

0,00

5.12

54.647,98

55.905,05

608.893,02

578.772,46

1.066.774,17

743.282,26

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

31/12/2012
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(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Της ΧΡΗΣΗΣ 2012

31/12/2012

31/12/2011

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος

5.13
5.14

2.205.344,67
(1.960.432,59)
244.912,08

776.671,77
(930.469,92)
(153.798,15)

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

5.16
5.17

(78.629,73)
48.294,16

(46.031,77)
135212,83

0

(8.946,55)

(5.754,75)

0

205.629,96

(70.371,84)

0

(8.674,02)

0,00

5.19

196.955,94

(70.371,84)

196.955,94

(70.371,84)

0,00

0,00

196.955,94

(70.371,84)

49,24

(17,59)

Φόρος εισοδήματος
Καθαρα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς
πώληση
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή
Βασικά

5.20
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(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Της ΧΡΗΣΗΣ 2012
31/12/2012

31/12/2011

205.629,96

(70.371,84)

Αποσβέσεις

178.815,58

117.847,83

Προβλέψεις

18.800,00

0,00

(95,23)

(148,82)

9.041,78

5.903,57

412.192,09

53.230,74

(321.642,69)

(92.931,93)

22.946,28

(22.501,08)

Προμηθευτές

(3.888,24)

347.864,72

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

(1.257,07)

17.851,38

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(9.041,78)

(5.903,57)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση

25.214,34

0,00

124.522,93

297.610,26

(249.842,36)

(346.750,3)

3.000,00

2.000,00

95,23

148,82

(246.747,13)

(344.601,48)

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων

10.051,53

562,55

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων

68.941,39

0,00

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

78.992,92

562,55

(43.231,28)

(46.428,67)

51.905,46

98.334,13

8.674,18

51.905,46

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων
Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες :

(Τόκοι και συναφή έσοδα)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)
Πωλήσεις ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μετοχικό

Αποθεματικά

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο Έναρξης 1/1/2011

0,00

(165.118,36)

234.881,64

0,00

0,00

(70.371,84)

(70.371,84)

400.000,00

0,00

(235.490,20)

164.509,80

Μετοχικό

Αποθεματικά

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο Έναρξης 1/1/2012
Καθαρά κέρδη (ζημιές) χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2012

Σύνολο

400.000,00

Καθαρά κέρδη (ζημιές) χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2011

Αδιανέμητα
Κέρδη (Ζημίες)

Αδιανέμητα

Σύνολο

Κέρδη (Ζημίες)

400.000,00

0,00

(235.490,20)

164.509,80

0,00

0,00

196.955,94

196.955,94

400.000,00

0,00

(38.534,26)

361.465,74

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 14 έως 35, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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1.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «TRANSPORT LINK
A.E.» (στο εξής ως «η εταιρεία») εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Λεωφ. Ειρήνης 47 και είναι καταχωρημένη στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών αρ. Μ.Α.Ε. 64510/03/Β/07/72
Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:
Η διενέργεια εθνικών και νομαρχιακών εμπορευματικών μεταφορών επί κομίστρων 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 δια
ρυμουλκών 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 νόμο. Η εταιρεία στα πλαίσια του σκοπού της δύναται να εκμεταλλεύεται και αυτοκίνητα τα
οποία έχει μισθώσει. Επίσης, στα πλαίσια στου σκοπού της η εταιρεία δύναται να αναλάβει και εκτελέσει
υπηρεσίες μεταφορικού γραφείου.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί:
1.

Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους σχετικούς οργανισμούς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή
δημοσίου Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα.

2.

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο
εργασιών.

3.

Να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4.

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

5.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή , έχουσα όμοιο ή παρεμφερή
σκοπό.

6.

Να ασκεί γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά
είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της
29/6/2011 . Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το από 29/6/2011 πρακτικό του με το οποίο
συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως εξής:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΑΡΙΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Την 21/6/2010 η Εταιρεία εξαγοράστηκε σε ποσοστό 100% από την εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, αντί συνολικής αξίας
300.000,00.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία πλέον αποτελεί μέρος του Ομίλου ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. η δομή του οποίου φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα
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Εταιρεία

Έδρα

Δραστηριότητα

Σχέση

Foodlink AE

Ασπρόπυργος Αττικής

Logistics

Μητρική

Velos Trans AE

Ασπρόπυργος Αττικής

Διεθνείς Μεταφορές

Θυγατρική

Transport Link AE

Ασπρόπυργος Αττικής

Μεταφορές

Θυγατρική

Express Link EΠΕ

Μαγούλα Αττικής

Μεταφορές

Θυγατρική

Foodlink Cyprus Ltd

Κύπρος

Logistics

Θυγατρική

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας την 29 Μαρτίου 2013.

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, με εξαίρεση
ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με μεταβολές
καταχωρούμενες στην καθαρή θέση (διαθέσιμα προς πώληση), 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 2012.

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
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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
2.4.1.1 Αλλαγές που αφορούν την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις
Δεν υπήρξαν αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές που να επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις ή τις
γνωστοποιήσεις της εταιρείας.
2.4.1.2 Αλλαγές που επηρεάζουν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της εταιρείας
Δεν υπήρξαν αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές που να επηρέασαν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα
της εταιρείας.
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:

ΔΠΧΠ 1 Πρώτη Εφαρμογή
των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι μια οντότητα που εφάρμοζε τα ΔΠΧΑ και
σταμάτησε την εφαρμογή τους στο παρελθόν και επιλέγει, ή απαιτείται, να
εφαρμόσει εκ νέου τα ΔΠΧΠ, έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει εκ νέου το ΔΠΧΠ
1. Αν ΔΠΧΠ 1 δεν εφαρμοστεί και πάλι, η οικονομική οντότητα πρέπει να
επαναδιατυπώσει αναδρομικά τις οικονομικές της καταστάσεις σαν να μην είχε
σταματήσει την εφαρμογή των ΔΠΧΠ.

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων

Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει τη διαφορά μεταξύ της εθελοντικής και
επιπλέον συγκριτικής πληροφόρησης και την ελάχιστη απαιτούμενη συγκριτική
πληροφόρηση. Σε γενικές γραμμές, το ελάχιστο που απαιτείται είναι συγκριτικά
στοιχεία της προηγούμενης περιόδου.

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 εισοδήματος που
σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή
θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση
χρηματοοικονομική
αναφορά»

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τομέων στην ενδιάμεση
χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς».

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. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
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ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
(Τροποποίηση)
Αναβαλλόμενος φόρος:
Ανάκτηση των υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας
επί των επενδυτικών ακινήτων που επιμετρούνται σε εύλογη αξία και εισάγει
ένα μαχητό τεκμήριο αναφορικά με τον αναβαλλόμενο φόρο επί των
επενδυτικών ακινήτων που επιμετρούνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο
εύλογης αξίας βάσει του ΔΛΠ 40 όπου ο καθορισμός γίνεται με βάση το γεγονός
ότι η λογιστική αξία θα ανακτηθεί μέσω πώλησης. Η τροποποίηση
περιλαμβάνει την απαίτηση ότι βάση υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου επί
των μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται,
χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναπροσαρμογής βάσει ΔΛΠ 16, θα πρέπει να
υπολογισθεί με βάση την πώληση. Η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση
στην οικονομική θέση της εταιρείας, την απόδοση ή τις γνωστοποιήσεις του.

(Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.)
ΔΠΧΠ 1 Πρώτη Εφαρμογή
των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης
(Τροποποίηση)
- Έντονος
υπερπληθωρισμός και
κατάργηση των σταθερών
ημερομηνιών για Πρώτη
Φορά

ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις Ενισχυμένη Reguirements
Γνωστοποίηση Διαγραφή

Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) παρέχει οδηγίες σχετικά
με το πώς μια οικονομική οντότητα που το νόμισμα λειτουργίας της σταματά να
υπόκειται σε υπερπληθωρισμό, θα πρέπει να συνεχίσει την παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων ΔΠΧΠ. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στην
εταιρεία.

(Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011.)
Η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν
διαγράφονται για να διευκολυνθεί ο χρήστης των οικονομικών 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. Η εταιρεία δεν έχει περιουσιακά στοιχεία με αυτά τα χαρακτηριστικά,
έτσι δεν υπήρξε καμία επίδραση στην παρουσίαση των οικονομικών της
καταστάσεων.

(Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011.)

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ.

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.

TRANSPORT LINK A.E.17

ης

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων –
Λοιπά συνολικά
εισοδήματα»

(Τροποποιήσεις)

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 άλλαξαν την ταξινόμηση των στοιχείων που
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI). Τα στοιχεία που θα μπορούν
να μεταφερθούν σε κέρδος ή ζημία σε μια μελλοντική χρήση (π.χ. τα καθαρά
κέρδη για αντιστάθμιση της καθαρής επένδυσης, συναλλαγματικές διαφορές
από τη μετατροπή ξένων επιχειρήσεων, η καθαρή κίνηση αντιστάθμισης
κινδύνου ταμειακών ροών και καθαρή ζημιά ή αύξηση των διαθέσιμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) θα παρουσιάζονται
ξεχωριστά από τα στοιχεία που ποτέ δεν θα μεταφερθούν σε κέρδος ή ζημιά
(π.χ. τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες επί προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών και επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων). Η τροποποίηση αφορά
μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίπτωση στην οικονομική θέση και
απόδοση της εταιρείας.

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα
συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8
«Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β)
εθελοντικά.

(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιουλίου 2012.)

ΔΛΠ 12 «Φόροι
εισοδήματος»

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».

(Τροποποιήσεις)
(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζομένους»

(Τροποποιήσεις)

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.
(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)

ΔΛΠ 27 «Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις»

(Αναθεωρήσεις)

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
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καταστάσεις.

ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες»

Ως συνέπεια των νέων ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» και ΔΠΧΑ 12
«Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες εταιρείες», το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις», έχει μετονομαστεί σε ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες», και περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου της
καθαρής θέσης για επενδύσεις σε κοινοπραξίες εκτός από συγγενείς
επιχειρήσεις.

(Αναθεωρήσεις)
(Το αναθεωρημένο πρότυπο τίθεται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013.)
ΔΛΠ 32
«Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση»

(Τροποποιήσεις)

ΔΠΧΠ 1 «Κυβερνητικά
Δάνεια»

(Τροποποιήσεις)

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις
σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2014)
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν για τις εταιρείες που υιοθετούν για πρώτη
φορά τα ΔΠΧΠ να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 20 «Λογιστική των
Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης»,
μελλοντικά σε κρατικά δάνεια που υφίστανται κατά την ημερομηνία της
μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Οντότητες μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν τις
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 (ή το ΔΛΠ 39, όπως ισχύει) και ΔΛΠ 20 σε κρατικά δάνεια
εκ των υστέρων, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή είχαν
αποκτηθεί στη αρχική απεικόνιση του δανείου. Η εξαίρεση θα δώσει σε αυτούς
που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ απαλλαγή από τον αναδρομικό
υπολογισμό των κρατικών δανείων με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της
αγοράς. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας.

(Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2013.)

ΔΠΧΑ 7
«Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις»

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποχαρακτηριστεί στο
σύνολό τους, καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που διαγράφονται στο σύνολό τους, αλλά για τα οποία η εταιρεία έχει
συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

(Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)

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. Η εταιρεία βρίσκεται
στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την εταιρεία
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διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η
εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1
Ιανουαρίου 2015.
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες
Οικονομικές Καταστάσεις», που αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό για τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Εξετάζει επίσης τα ζητήματα που
τέθηκαν στην διερμηνεία-12 «Ενοποίηση - Οικονομικές Οντότητες Ειδικού
Σκοπού».

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις»

Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρμογή σε όλους
τους φορείς συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οντοτήτων ειδικού
σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση
να ασκεί σημαντική κρίση προκειμένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται
και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη μητρική, σε σχέση με τις
απαιτήσεις στο ΔΛΠ 27. Με βάση τις προκαταρκτικές αναλύσεις, το ΔΠΧΑ 10 δεν
αναμένεται να έχει καμία επίδραση στις επενδύσεις που κατέχονται από την
εταιρεία.
(Το πρότυπο τίθεται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2013.)

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού
Συμφωνίες»

ΔΛΠ 12 «Γνωστοποίηση
συμμετοχής σε άλλες
οικονομικές οντότητες»

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη
διερμηνεία -13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες - Μη χρηματικές
συνεισφορές από κοινοπραξίες». Το ΔΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή να
χρησιμοποιείται στις από κοινού ελεγχόμενες οντότητες η μέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες οντότητες που
πληρούν τον ορισμό μιας κοινοπραξίας πρέπει να ενοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης.
To ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως ήταν στο
ΔΛΠ 27 που αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και όλες
τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 31 και ΔΛΠ 28.
Αυτές οι γνωστοποιήσεις σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε
θυγατρικές εταιρείες, από κοινού διευθετήσεις, συγγενείς εταιρείες και
δομημένες οντότητες. Ένα σύνολο νέων γνωστοποιήσεων απαιτείται επίσης,
αλλά δεν έχει καμία επίπτωση στην οικονομική θέση ή απόδοση της εταιρείας.

(Το πρότυπο τίθεται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2013.)

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση
Εύλογης Αξίας»

Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά μια ενιαία πηγή καθοδήγησης σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για
όλες τις επιμετρήσεις στην εύλογη αξία. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει όταν η
οικονομική οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση της εύλογης αξίας, αλλά παρέχει
καθοδήγηση για το πώς να γίνει η επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ, όταν απαιτείται ή επιτρέπεται η εφαρμογή της. Η εταιρεία βρίσκεται σε
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης από αυτό το πρότυπο στην
χρηματοοικονομική του θέση και τις επιδόσεις του, αλλά με βάση τις
προκαταρκτικές αναλύσεις, δεν αναμένεται καμία επίπτωση.

(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)
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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.

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. Η εταιρεία έως και τη χρήση 2012 ως πάγια διέθετε μόνον 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 πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες.
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
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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.

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
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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.

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).

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 μετόχους με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
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3.12. Κεφάλαια
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε
σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους
εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού
κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού
κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία
έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου
μέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου
και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση
μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του
τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού
αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών
κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει
εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού
προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους
δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η
Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H εταιρεία
συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια
κεφάλαια.

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 Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο και όλες οι
συνεργασίες της είναι με μεγάλες εμπορικές-παραγωγικές επιχειρήσεις που κατέχουν σημαντικά μερίδια
αγοράς στους κλάδους τους.

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. Η Εταιρεία δεν διαθέτει
συναλλαγματικούς λογαριασμούς.
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4.3. Κίνδυνος επιτοκίων
Ο δανεισμός της εταιρείας είναι σε Ευρώ τόσο σε σταθερά επιτόκια όσο και σε κυμαινόμενα επιτόκια.
Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υπόκειται σε υψηλό κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, και σε κάθε
περίπτωση η Διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη της διακύμανσης των επιτοκίων και λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για την μείωση του κινδύνου.
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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 31.12.2012 .
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταφορικά Μέσα

Σύνολο

Κόστος 31/12/2011

755.227,45

755.227,45

Προσθήκες

249.842,36

249.842,36

3.000,00

3.000,00

1.002.069,81

1.002.069,81

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2011

254.634,54

254.634,54

Αποσβέσεις 2012

178.865,59

178.865,59

50,01

50,01

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2012

433.450,12

433.450,12

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2012

568.619,69

568.619,69

Πωλήσεις
Κόστος 31/12/2012

Μειώσεις αποσβέσεων

5.2. Απαιτήσεις από Πελάτες

Στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από πελάτες» εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών που
προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, οι εισπρακτέες επιταγές καθώς και τα γραμμάτια
στο χαρτοφυλάκιο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
31.12.2012
Υπόλοιπα πελατών
Επιταγής Εισπρακτέες

Σύνολο

31.12.2011

484.784,79

164.442,10

1.300,00

0,00

486.084,79

164.442,10

5.3. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται:
31.12.2012
Έξοδα Επομένων Χρήσεων

Απαιτήσεις από παρακρατούμενο φόρο
Σύνολο

31.12.2011

3.371,11

26.315,83

24,40

25,96

3.395,51

26.341,79

31.12.2012

31.12.2011

5.4. Χρηματικά διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται:

Ταμείο κεντρικού και υποκαταστημάτων

1.120,96

1.681,97

Καταθέσεις όψεως

7.553,22

50.223,49

8.674,18

51.905,46

Σύνολο
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5.5. Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 400.000,00 € διαιρούμενο σε 4.000 ανώνυμες μετοχές,
ονομαστικής αξίας 100,00 € εκάστης.

5.6. Κέρδη (Ζημίες) εις νέον

Τα κέρδη (ζημίες) εις νέο προέρχονται από παρακρατηθέντα κέρδη (ζημίες) παρελθουσών χρήσεων και από
τις λογιστικές διαφορές προσαρμογής των βιβλίων στα Δ.Π.Χ.Α. μειωμένα κατά τα σχηματισθέντα
αποθεματικά. Η κίνηση του λογαριασμού το 2012 απεικονίζεται αναλυτικά στον πίνακα Μεταβολής Ιδίων
Κεφαλαίων.

5.7. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

Στον λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ,περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες
λογαριασμών:
31.12.2012

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

31.12.2011

68.941,39

0,00

68.941,39

0,00

Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον
το ποσό του κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων ενώ οι τόκοι αναγνωρίζονται
ως έξοδο στο κονδύλι «Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι
«Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις» και κατά το βραχυπρόθεσμο μέρος τους
Στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες την επόμενη χρήση».
Leasing την 31/12/2012
Υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις
1 έτος και λιγότερο

25.214,34

Μεταξύ 1 και 5 ετών

68.941,39

Σύνολο καταβολών

94.155.73

5.8. Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στους ισολογισμούς της εταιρείας στα αποτελέσματα αναλύεται ως
εξής:

Προσωρινές διαφορές από:

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

Ισολογισμός

31.12.2011

Χρήσεως

31.12.2012

20%

2012

20%

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων παγίων
στοιχείων

0,00

8.674,02

8.674,02

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
(απαίτηση)

0,00

8.674,02

8.674,02
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Φόρος εισοδήματος (τρέχον και αναβαλλόμενος)

31.12.2012

31.12.2011

Τρέχων φόρος εισοδήματος

0,00

0,00

Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο
εισοδήματος

0,00

0,00

8.674,02

0,00

0,00

0,00

8.674,02

0,00

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος λοιπών εσόδων (εξόδων)
Συνολικός φόρος έξοδο

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ
της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Η
αναβαλλόμενη φορολογία για τη χρήση 2012 υπολογίσθηκε με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει κατά
την 31/12/2012.
Τον Ιανουάριο του 2013 ψηφίστηκε νέος φορολογικός συντελεστής 26%. Για το έτος 2012, ο συντελεστής που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι 20%
δηλαδή ο συντελεστής που καθορίζει ο ισχύον νόμος την 31/12/2012 . Αν είχε χρησιμοποιηθεί ο νέος
φορολογικός συντελεστής η αναβαλλόμενη φορολογία για την Εταιρεία θα επηρέαζε αρνητικά την κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά 2,6 χιλ ευρώ περίπου.
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 και 2011.
Για τη χρήση 2012 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 2012,
δεν αναμένει πρόστιμα ή προσαυξήσεις που να έχουν επίδραση στα οικονομικά της μεγέθη.

5.9. Προμηθευτές
31.12.2012

Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών

427.417,23

31.12.2011
431.305,47

TRANSPORT LINK A.E.28

ης

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
5.10. Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Ο λογαριασμός «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», αφορά στον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό
δανεισμό, και αναλύεται ως εξής:
31.12.2012
101.613,47

91.561,94

25.214,34

0,00

126.827,81

91.561,94

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την
επόμενη χρήση
Σύνολα

31.12.2011

Τα ανωτέρω υπόλοιπα αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό από εμπορικές τράπεζες εσωτερικού.

5.11. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

Αφορούν μέρος μακροπρόθεσμων δανείων (βλέπε σημ. 5.10 ανωτέρω), πληρωτέων εντός του 2013.
5.12. Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός «Δεδουλευμένες και Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
31.12.2012

31.12.2011

28.061,78

21.885,83

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

8.406,54

16.570,89

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

2.000,00

0,00

Λοιπά έξοδα δουλευμένα

16.179,66

17.448,33

Σύνολα

54.647,98

55.905,05

Φόροι – τέλη

5.13. Κύκλος εργασιών
31.12.2012

31.12.2011

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς

2.205.344,67

776.671,77

Σύνολα

2.205.344,67

776.671,77

5.14. Κόστος Παροχής Υπηρεσιών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές διανομής (μεταφορείς
κλπ)
Leasing
Ασφάλιστρα

31.12.2012

31.12.2011

160.510,65

374.274,72

1.519.688,92

378.502,50

3.268,42

0,00

0,00

19.156,69
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
31.12.2012

31.12.2011

Συντήρηση

45.791,71

38.458,18

Λοιπά έξοδα

33.557,31

0.00

Αποσβέσεις

178.815,58

117.847,83

0,00

2.230,00

18.800,00

0,00

1.960.432,59

930.469,92

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών
μέσων
Πρόβλεψη Αποζημίωσης
Προσωπικού
Σύνολο

5.15. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, προκύπτει ως
κάτωθι:
31.12.2012

31.12.2011

Μικτά Κέρδη

244.912,08

(153.798,15)

Μείον: Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης

(78.629,73)

(46.031,77)

Μείον: Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα)

48.294,16

135.212,83

Μείον: Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

(8.946,55)

(5.754,75)

205.629,96

(70.371,84)

31.12.2012

31.12.2011

67.760,00

35.300,00

960,00

339,94

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

5.16. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης

Αμοιβές διοίκησης
Αμοιβές και Έξοδα Συμβούλων
Έξοδα Συμβούλων Επιχειρήσεων

2.000,00

0,00

Ενοίκια Κτιρίων

4.846,80

4.846,80

Χαρτόσημα Μισθωμάτων

174,48

174,48

Συνδρομές-Εισφορές

512,00

512,00

Γραφική Ύλη

72,20

75,30

2.304,25

2.968,25

Διάφορες αμοιβές τρίτων

0,00

350,00

Λοιπές αμοιβές συμβούλων-εταίρων

0,00

400,00

Λοιποί Φόροι-Τέλη

0,00

285,00

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

0,00

780,00

78.629,73

46.031,77

Έξοδα Δημοσίευσης

Σύνολο
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5.17. Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα)

Ενοίκια και λοιπά έσοδα
Έσοδα από αποζημιώσεις
Έσοδα από χρέωση καταστροφής ακαταλλήλων
Σύνολο λοιπών εσόδων

31.12.2012

31.12.2011

50.220,00

134.580,00

0,00

0,00

206,45

632,83

50.426,45

135.212,83

213,87

0,00

1.907,34

0,00

11,08

0,00

48.294,16

135.212,83

Μείον
Ζημιές από καταστροφή ακαταλλήλων
Φόρολ.Πρόστιμα-Προσαυξήσεις
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) – Σύνολο

5.18. Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα)
31.12.2012

31.12.2011

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

95,23

148,82

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εσόδων

95,23

148,82

Τόκοι και Συναφή Έξοδα

(6.332,94)

(5.903,57)

Τόκοι -Έξοδα Leasing

(2.708,84)

0,00

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων

(9.041,78)

(5.903,57)

(8.946,55)

(5.754,75)

Μείον

Καθαρά

χρηματοοικονομικά

έσοδα/(έξοδα)

Σύνολο

-

5.19. Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους

Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, προκύπτει ως
κάτωθι:
31.12.2012

31.12.2011

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

205.629,96

(70.371,84)

Μείον : Φόρος εισοδήματος

(8.674,02)

0,00

196.955,94

(70.371,84)

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους – Σύνολο

Για την ανάλυση του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος , βλέπε Παράγραφο
5.8.

5.20. Κέρδη (ζημίες) κατά μετοχή

Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους (ζημίας), με τον σταθμισμένο μέσο
αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που
αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.
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31.12.2012

31.12.2011

196.955,94

(70.371,84)

Σταθμισμένος Μ.Ο. μετοχών

4.000

4.000

Κέρδη ανά μετοχή-€

49,24

(17,59)

Καθαρά κέρδη περιόδου

5.21. Μερίσματα

Η εταιρεία δεν κατέβαλε κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2012 μερίσματα για την προηγούμενη
χρήση ούτε προτείνει μερίσματα για την επόμενη.

5.22. Πληροφόρηση κατά τομέα

Η 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 .

5.23. 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.
5.24. 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 στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συγκεκριμένες
συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών.

5.24.1.

Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ.

Αμοιβές Δ.Σ.

€ 67.760,00

Κόστος μισθοδοσίας μελών Δ.Σ.

0,00

Αμοιβές και συνολικό κόστος μισθοδοσίας και αμοιβών
Δ.Σ και αμοιβών Δ.Σ

5.24.2.

€ 67.760,00

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ.

Υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ.

€ 10.384,37
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5.24.3.

Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη

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

€ 38.222,62

Υποχρεώσεις
5.24.4.

€ 104.342,81
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Το ύψος των συναλλαγών στη χρήση 2012 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι τα εξής:
Πωλήσεις

€ 1.023.657,67

Έξοδα παροχής υπηρεσιών

€ 7.246,80

5.25. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, εξασφαλίζοντας
παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση τους μετόχους, μέσα από την βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ
ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικού δανεισμού προς ίδια
κεφάλαια. Στον καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα.
Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και
λαμβάνει υπ’ όψιν το κόστος του κεφαλαίου και του συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την
μετέπειτα στρατηγική που θα ακολουθήσει.

2012

2011

Σύνολο Δανείων

195.769,20

91.561,94

Ίδια Κεφάλαια εταιρείας

361.465,74

164.509,80

54,16 %

55,66 %

Σύνολο Δανείων προς Ίδια Κεφάλαια

Η εταιρεία προσπαθεί να επιτύχει τη βελτίωση του δείκτη μέσω της κερδοφορίας της.
5.25.1.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και
κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις
διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς
επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας .
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.

5.25.2.

Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν
παρουσιάζουν ευαισθησία στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς η έκθεσή της σε
νόμισμα διαφορετικό του ευρώ είναι μηδενική.
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5.25.3.

Κίνδυνος επιτοκίου

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν
ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
Πρόθεση της εταιρείας είναι να διαμορφώσει την χρηματοδότηση της σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο
συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής
επιτοκίων. Μέσα στις δύο παρουσιαζόμενες περιόδους, η εταιρεία δεν χρησιμοποίησε παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.
Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και
κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

5.25.4.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία έχει δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Ο όποιος μικρός πιστωτικός κίνδυνος
που παραμένει, αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης των πελατών να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές
τους υποχρεώσεις. Οι συναλλαγές της εταιρείας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της
φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων
πληρωμών και κατ’ επέκταση επισφαλειών, και αξιολογούνται διαρκώς.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. 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:
Εμπορικές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Σύνολο

5.25.5.

2012

2011

486.084,79

164.442,10

8.674,18

51.905,46

494.758,97

216.347,56

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.
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6.

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 31/12/2012 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών &
Λογιστηρίου

Τσιώνης Αθανάσιος

Σαριγκούλης Αθανάσιος

Κυριαζής Χρήστος

ΑΔΤ ΑΕ 137025

ΑΔΤ Ξ 084023

Αρ. Αδ. 0027779– Α τάξης
ΑΦΜ 055950985

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 10 - 35 είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου
που χορηγήσαμε με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2013.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ηλίας Ζαφειρόπουλος

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1281
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λ. Συγγρού 130 -176 71 Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17
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