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Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 
του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την  κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 

1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί µικρότερο από το 1/10 του µετοχικού 
κεφαλαίου και αφού ληφθούν υπόψη και τα θέµατα ελέγχου καθίσταται αρνητικό και συνεπώς 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί 
της συνέχισης της δραστηριότητας της.  

2) Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 600 χιλ. 
ευρώ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για 
την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει 
σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού 200 χιλ. ευρώ. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία 
των απαιτήσεων, τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα 
αυξηµένα. 

3) Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 5.31 των οικονοµικών καταστάσεων, δεν έχει σχηµατιστεί 
πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε την  ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 
2010 το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου µας. 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων 1 και 2 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος 3 
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 που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ARCAT 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Έµφαση Θεµάτων 

Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 

1) Στη σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέµα ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας αφού ληφθεί υπόψη και η από 27/12/2011 απόφαση των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων της Εταιρείας και της ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περί συγχωνεύσεως 
δι΄απορροφήσεως της από τη µητρική εταιρεία και καθορισµού ως ηµεροµηνία Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού  την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

2) Στη σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέµα ότι τα κονδύλια των 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31η ∆εκεµβρίου 2011 δεν µπορούν να 
καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης λόγω της απορροφήσεως της ΑRCAT 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.  

Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. 

Άλλα Θέµατα 

1) Η Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 καταρτίζει και δηµοσιεύει για πρώτη 
φορά οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί 
σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

2) Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 είχαν 
ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη µε επιφύλαξη και έµφαση 
θέµατος, στις 25 Μαΐου 2011 επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 
37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

 

 

Βασιλική Παπαζήσιµου 

ΑΜ ΣΟΕΛ  32821 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 

Κύριοι Μέτοχοι,  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ παρουσιάζει µε την παρούσα έκθεση στους µετόχους, τις  οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2011. Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης (01/01/2011 – 31/12/2011) και περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις εν λόγω 

καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις των µελών του ∆.Σ. στην ετήσια οικονοµική έκθεση που αφορά τη 

χρήση 2011. 

 

Ανασκόπηση των σηµαντικότερων γεγονότων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 

Με την από 27.12.2011 συνεδρίαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» και «ARCAT 

ΑΕΒΕ», αποφασίσθηκε η συγχώνευση των δύο εταιρειών µε απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. 

Κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις, αποφασίστηκε ως ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού η 31/12/2011.  

Την 28.12.2011 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η συγχώνευση 

των ανωνύµων εταιρειών «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και «ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, τις 

από 12.12.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της απορροφώσας και της 

απορροφούµενης εταιρείας και την υπ’ αριθ. 10157/22.12.2011 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών 

Γεώργιου Ιωάννη Βουδούρη.  Στις  οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 περιλαµβάνονται και τα 

οικονοµικά στοιχεία της απορροφούµενης εταιρείας µε συνέπεια τα κονδύλια να µη µπορούν να καταστούν 

συγκρίσιµα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη Μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης στις 

Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική Εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ µε έδρα την Ελλάδα 

και κατέχει ποσοστό ενοποίησης 100% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2011 καταρτίζονται για πρώτη φορά σύµφωνα 

µε τα ∆ΠΧΑ.    

 

Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Εταιρείας 

Οι αρνητικές εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας και του κλάδου ειδικότερα, είχαν επίδραση και στα 

αποτελέσµατα της Εταιρείας και την επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών της, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

παρακάτω. 

Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 883.111,01 € σηµειώνοντας µείωση της 

τάξεως 34,33% έναντι 1.344.852,76 €  της χρήσης  2010. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην 

οικονοµική κρίση και στις αρνητικές εξελίξεις της Ελληνικής οικονοµίας. 

 

Κόστος πωληθέντων: Το κόστος πωληθέντων  της Εταιρείας  προσδιορίστηκε σε 723.333,71 € 

σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση της τάξεως 36,42% (2010: 1.137.683,14 €) 

εξαιτίας της µείωσης του κύκλου εργασιών. 
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Μικτά έσοδα: Τα µικτά αποτελέσµατα για την Εταιρεία µειώθηκαν κατά 47.392,32 € (2011: 159.777,30 €, 

2010: 207.169,62 €.), εξαιτίας του µειωµένου κύκλου εργασιών.  

 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης: Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης για τις χρήσεις 2011 και 2010 ανήλθαν σε 

67.534,71 € και  100.179,65 € αντίστοιχα. 

 

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης: Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης για τις χρήσεις 2011 και 2010 ανήλθαν σε 

391.621,47 € και 12.558,43 € αντίστοιχα. 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για τις χρήσεις 2011 και 2010 ανήλθαν 

σε 245.224,35 € και  290.009,24 € αντίστοιχα.  

 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: Τα  χρηµατοοικονοµικά έξοδα για τις χρήσεις 2011 και 2010 ανήλθαν σε 

209.272,41 € και 103.579,48 αντίστοιχα. 

 

Αποτελέσµατα προ φόρων: Τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 

923.657,74 € για τη χρήση 2011 έναντι ζηµιών 294.651,87 € αντίστοιχα για τη χρήση 2011.  

Αποτελέσµατα µετά φόρων: Τα αποτελέσµατα µετά φόρων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2011 και 2010 

διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 939.441,35 € και 333.419,91 € αντίστοιχα.  

Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις της Εταιρείας προσδιορίστηκαν σε 56.590,18 € για τη χρήση 2011, και 

48.917,77 € για τη χρήση 2010. 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία: Το σύνολο των ενσώµατων παγίων στοιχείων για την Εταιρεία τις χρήσεις 2011 

και 2010 ήταν 1.244.649,13 € και 1.263.441,04 € αντίστοιχα.  

Κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού: Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού τις χρήσεις 

2011 και 2010 για την Εταιρεία ήταν 1.258.888,22 € και 1.805.526,78 € αντίστοιχα. Επίσης τα ταµειακά 

διαθέσιµα για την Εταιρεία τις ίδιες χρήσεις ήταν 10.155,94 € και 24.868,69 € αντίστοιχα. 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται για την Εταιρεία τις 

χρήσεις 2011 και 2010 σε 3.483.676,96 € και 2.815.299,02 € αντίστοιχα. 

 

Ίδια κεφάλαια: Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων προσδιορίστηκε για την Εταιρεία στα 12.839,73 € τη χρήση 

του 2011 έναντι  1.149.052,85 € της χρήσης του 2010. Η µείωση αυτή οφείλεται στις ζηµιές χρήσεως.  

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, είναι κατώτερο από το  (1/10) του µετοχικού κεφαλαίου και 

συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, 

αλλά λόγω της έναρξης της απορρόφησης από τη µητρική θεωρούµε ότι θα ολοκληρωθεί και δεν θα 

συντρέχουν λόγοι εφαρµογής του άρθρου αυτού. 

 

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγχώνευσης µε απορρόφηση της Εταιρείας από την µητρική εταιρείας 

«ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ». 
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Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Με την από 20.03.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκε 

νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία που λήγει την 20.03.2015.  ∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα 

των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία  αφορούν την εταιρεία και επιβάλλεται αναφορά από τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι συναλλαγές και υπόλοιπα απαιτήσεων –υποχρεώσεων της 

Εταιρείας  µε τις συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις και πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 

2190/20 και τις διατάξεις των ∆.Λ.Π. τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

Έσοδα 217.881,74 €, έξοδα 4.404,00 €, απαιτήσεις  422,05 €, υποχρεώσεις 2.070.117,47 € και υποχρεώσεις 

προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  65.823,61 €. 

∆εν υπάρχουν  παροχές σε µέλη ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη για τη χρήση 2011.  

∆εν υπάρχουν εκτός των ανωτέρω άλλες συναλλαγές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και υπόλοιπα 

απαιτήσεων –υποχρεώσεων 31/12/2011 µε συνδεδεµένα µέρη. 

 

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2012 

 

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

Αναστάσιος Τσακανίκας 

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 
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Γ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις     

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ARCAT AEBE» στις 27 

Μαρτίου 2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση     

www.athena-sa.gr, όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς τους. 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική 

ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών 

της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
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Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης Εταιρείας (ποσά σε ευρώ) 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Σηµείωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώµατα Πάγια 5.2 & 5.3 1.244.649,13 1.263.441,04 1.183.143,91

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.4 610,51 1.827,16 4.122,92

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.5 0,00 528.000,00 528.000,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.6 13.628,58 12.258,58 21.510,73

Σύνολο 1.258.888,22 1.805.526,78 1.736.777,56

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέµατα 5.7 1.838.176,77 1.741.630,10 1.889.365,27

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 5.8 1.267.015,26 1.305.745,50 1.215.516,15

Λοιπές Απαιτήσεις 5.9 231.782,04 294.499,28 195.036,81

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.10 10.155,94 24.868,69 58.305,24

Σύνολο 3.347.130,01 3.366.743,57 3.358.223,47

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 4.606.018,23 5.172.270,35 5.095.001,03

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5.11 2.793.648,00 2.442.000,00 2.442.000,00

Αποθεµατικά κεφάλαια 5.11 241.088,18 207.722,30 207.722,30

Αποτελέσµατα εις νέο -3.021.896,45 -1.500.669,45 -1.167.249,54

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.839,73 1.149.052,85 1.482.472,76

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.12 35.339,47 19.555,86 7.778,58

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

5.13 6.032,98 59.256,25 59.256,25

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.14 1.068.129,09 1.121.559,17 389.395,41

Λοιπές προβλέψεις 5.15 0,00 254,16 254,16

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.16 0,00 7.293,04 7.293,04

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 1.109.501,54 1.207.918,48 463.977,44

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.17 2.574.398,15 1.217.062,37 1.361.133,81

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 5.18 80.376,22 23.864,11 7.861,37

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.14 488.391,13 1.357.800,08 1.536.517,18

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση

5.14 46.638,96 86.105,40 86.105,40

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.19 293.872,50 130.467,06 156.933,07

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 3.483.676,96 2.815.299,02 3.148.550,83

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.593.178,50 4.023.217,50 3.612.528,27

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 4.606.018,23 5.172.270,35 5.095.001,03

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Εταιρείας (ποσά σε ευρώ) 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµείωση
1/1-

31/12/2011
1/1-

31/12/2010

Κύκλος εργασιών 5.20 883.111,01 1.344.852,76

Κόστος πωλήσεων 5.21 -723.333,71 -1.137.683,14

Μικτό Κέρδος 159.777,30 207.169,62

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 5.22 67.534,71 100.179,65

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.23 -245.224,35 -290.009,24

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.23 -368.295,06 -203.709,14

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 5.24 -391.621,47 -12.558,43

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

-777.828,87 -198.927,54

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 5.25 -209.272,41 -103.579,48

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 5.25 56.718,20 1.129,81

Επενδυτικά Αποτελέσµατα 5.26 6.725,34 6.725,34

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων -923.657,74 -294.651,87

Φόρος εισοδήµατος -15.783,61 -38.768,04

Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους -939.441,35 -333.419,91

Κατανεµηµένα σε :

Ιδιοκτήτες -939.441,35 -333.419,91

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρων 0,00 0,00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -939.441,35 -333.419,91

Αποδιδόµενα σε :

Ιδιοκτήτες -939.441,35 -333.419,91

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

-721.238,69 -150.009,77
 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (ποσά σε ευρώ) 

Σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
κεφάλαια

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010,   σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 2.442.000,00 207.722,30 -1.167.249,54 1.482.472,76
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων  για τη χρήση 01/01 - 31/12/2010
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης -333.419,91 -333.419,91

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 -333.419,91 -333.419,91

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων  κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2010 2.442.000,00 207.722,30 -1.500.669,45 1.149.052,85

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011,  σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 2.442.000,00 207.722,30 -1.500.669,45 1.149.052,85
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων  για τη χρήση 01/01 - 31/12/2011 5.11 351.648,00 33.365,88 -581.785,65 -196.771,77

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης -939.441,35 -939.441,35

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 -939.441,35 -939.441,35

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων  κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2011 2.793.648,00 241.088,18 -3.021.896,45 12.839,73

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών -Έµµεση µέθοδος  (ποσά σε ευρώ) 

31/12/2011 31/12/2010

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) -923.657,74 -294.651,87
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Προσαρµογή από απορρόφηση θυγατρικής ARCAT ΒΕ 692.689,90 -

Αποσβέσεις 56.590,18 48.917,77

Προβλέψεις 365.872,23 -

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις -54.222,61 -
Έσοδα από απόσβεση leasback -6.725,34 -7.660,84

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 209.272,41 103.579,48

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα -2.495,59 -1.129,81

1.260.981,18 143.706,60

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/ (Αύξηση) αποθεµάτων 293.217,79 147.735,17

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -306.363,81 -180.439,67

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 863.848,40 -180.781,83

Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης 850.702,38 -213.486,33

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.188.025,82 -364.431,60

Καταβληθέντες τόκοι -209.272,41 -103.579,48

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 978.753,41 -468.011,08

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων -1.377,67 -1.177,77

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 -259,97

Τόκοι εισπραχθέντες 2.495,59 1.129,81

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1.117,92 -307,93

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 83.470,00 1.068.112,18

Αποπληρωµή δανεισµού -991.634,23 -349.957,50

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων -54.141,24 -273.928,33

Πληρωµές τόκων χρηµατοδοτικών µισθώσεων -32.278,61 -9.343,89

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -994.584,08 434.882,46

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -14.712,75 -33.436,55

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 24.868,69 58.305,24

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 10.155,94 24.868,69

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Την 13.12.1996 καταχωρήθηκε στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών και πήρε αριθµό µητρώου 

37254/01AΤ/Β/96/248(2012) η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ARCAT AEBE» καθώς 

επίσης και η απόφαση µε την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, 

όπως καταρτίσθηκε µε την υπ’ αριθµ.  3660/30.12.1996 πράξη της συµβολαιογράφου Ελευσίνας Ελένης Κων. 

Κατσίµπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, περί Ανωνύµων Εταιρειών, όπως ισχύει (ΦΕΚ 

103/10.1.1997). 

Την 28.12.2011 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η συγχώνευση των 

ανωνύµων εταιρειών «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ AEBE» και «ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ AEBE» µε απορρόφηση της δεύτερης από την 

πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, τις 

από 12.12.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της απορροφώσας και της απορροφούµενης 

εταιρείας και την υπ’ αριθ. 10157/22.12.2011 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Ιωάννη Βουδούρη. 

Με το από 20.03.2012 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε όπως η 

εταιρεία για τη χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011 και για συνολικά πέντε συνεχόµενες χρήσεις εφαρµόσει τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και δηµοσιεύσει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και εκλέχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία που λήγει την 

20.03.2015. 

Με το από 27.12.2011 πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της 

εταιρείας από τη µητρική εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 

2166/1993, µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 31.12.2011.     

Η έδρα της Εταιρείας σήµερα βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αµαρουσίου Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25) και 

διατηρεί ένα υποκατάστηµα στη Θέση ΛΑΚΚΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ. 19300 και µία αποθήκη στο Σουσάκι, 

ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Τ.Κ. 19300.  

Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το  καταστατικό της έχει ορισθεί  σε 50 χρόνια ήτοι µέχρι το 2046. 

Οι µετοχές της Εταιρείας κατέχονται κατά 100% από την εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.  

Η ARCAT AEBE την 31.12.2011  απασχολούσε  1 άτοµο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (31.12.2010: 5 άτοµα 

προσωπικό).  

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 ∆εκεµβρίου 2011 και της 

συγκριτικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010 (σε αυτές περιλαµβάνονται και η κατάσταση 

οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, ηµεροµηνία µετάβασης) εγκρίθηκαν στις 27.3.2012 από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ARCAT AEBE. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης από 1.1.2011-

31.12.2011 αποτελούν για την Εταιρεία τις πρώτες που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. Σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία, τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται µετά την έγκρισή τους. 
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Αναφέρεται ότι οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων. 

Επισηµαίνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της ARCAT AEBE για όλε τις παρουσιαζόµενες χρήσεις καθώς και της 

ΑRCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ (για τις χρήσεις µέχρι 31/12/2010) περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ), εταιρεία της 

οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α.  Η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ έχει καταστατική έδρα την Ελλάδα, συµµετέχει στο 

µετοχικό κεφάλαιο της ARCAT AEBE την 31/12/2011 µε ποσοστό 100% και την ενοποιεί σε όλες τις 

παρουσιαζόµενες χρήσεις στις δικές της ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής 

ενοποίησης και τις ίδιες λογιστικές αρχές και µεθόδους που απορρέουν από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.  

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1. Γεώργιος Παπαδογεωργόπουλος - Πρόεδρος 

2. Αναστάσιος Τσακανίκας - Αντιπρόεδρος 

3. Γεώργιος Μπουτσιάδης - Μέλος 

4. Μιχάλης Γιαµπουράνης - Μέλος  

5. Γεώργιος Ματσιούλας - Μέλος 

 

Η εκλογή του ανωτέρω ∆.Σ. έγινε µε την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις  20/03/2012 και η θητεία 

του λήγει στις 20/03/2015. Κατά την 31/12/2011, η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ήταν η παρακάτω: 

1. Γεώργιος Παπαδογεωργόπουλος - Πρόεδρος 

2. Αναστάσιος Τσακανίκας - Αντιπρόεδρος 

3. Εµµανουήλ Τσιµπουρλάς – ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

4. Μιχάλης Γιαµπουράνης - Μέλος  

5. Γεώργιος Ματσιούλας - Μέλος 

 

 

Εποπτεύουσα αρχή: Περιφέρεια Αττικής, 

Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης  Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών,  

Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού 

Αριθµός φορολογικού µητρώου:094495108  

Αρµόδια ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 37254/01ΑΤ/Β/96/248 

(2012) 

 

Noµικοί Σύµβουλοι 

Ανδρέας Πάτσης & Συνεργάτες 

∆ικηγορική Εταιρεία 

Νόµιµος Ελεγκτής  

Παπαζήσιµου Βασιλική 

Grant Thornton Α.Ε. 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

Ο σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της έχει ως εξής: 

Η εµπορία (εισαγωγή, εξαγωγή, λιανική και χονδρική πώληση, µεταπώληση, ενοικίαση, µεσιτεία), ανταλλακτικών, 

αναλώσιµων, καυσίµων, ορυκτελαίων, λιπαντικών και παρόµοιων ειδών, παρελκοµένων, µηχανηµάτων, 
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χωµατουργικών, δοµικών, οδοποιίας, λατοµικών, µεταλλευτικών, ορυχείων, ανυψωτικών, γεωργικών, 

γεωτρητικών, ασφαλτικών µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία, το εµπόριο, και την πλοήγηση 

πλοίων κλπ., η αντιπροσώπευση βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, η 

επεξεργασία (διάλυση, συναρµολόγηση, επεξεργασία προς τελειοποίηση ή βελτίωση κλπ.) µηχανηµάτων, µερών 

µηχανηµάτων, παρελκοµένων κλπ. Μηχανικού, µηχανολογικού και βιοµηχανικού εξοπλισµού, η προετοιµασία 

εργοταξίου, η εγκατάσταση παροχών σε κτίρια, η κατασκευή πλήρων κτιρίων, τεχνικών έργων και µερών τους, η 

εκτέλεση έργων πολιτικού και µηχανολόγου µηχανικού, η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους για την 

αξία και εν γένει κατάσταση ιδιόκτητου µηχανολογικού εξοπλισµού τους, υπόδειξη αναγκαίων επεµβάσεων επ’ 

αυτού ώστε να βελτιωθεί και καταστεί αξιοποιήσιµος, καθ’ ύψος δαπανών και είδους αναγκαίων επεµβάσεων, η 

ανάληψη των επεµβάσεων αυτών µε κέρδος, καθώς και η µεσολάβηση στην υπόδειξη αγοραστικού ενδιαφέροντος 

στους ιδιοκτήτες επί προµηθεία, η φύλαξη επί αµοιβή µηχανηµάτων για λογαριασµό τρίτων, η καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο εκµετάλλευση ακινήτων πάσης φύσεως είτε αυτά ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας ή ακόµη και 

ακινήτων των οποίων η εταιρεία έχει δικαίωµα χρήσεως, κατοχής ή και υπεκµισθώσεως δυνάµει συµβάσεως 

χρηµατοδοτικής µισθώσεως.      

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

2.1 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας (going concern) αφού ληφθούν υπόψη  και οι από  27/12/2011  αποφάσεις των ∆.Σ. της 

Εταιρείας και της µητρικής της περί συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρείας από τη µητρική εταιρεία ΑΘΗΝΑ 

ΑΤΕ, µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 31.12.2011 και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και ειδικότερα µε το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρµογή των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (αναθεωρηµένο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009). Οι 

παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες  ετήσιες οικονοµικές  καταστάσεις  που  συντάσσονται  

και  δηµοσιοποιούνται  πάνω  σε αυτή  την  βάση  (∆ΠΧΑ) και  η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ρητά και 

αµετάκλητα την πλήρη συµµόρφωσή της µε τα ∆ΠΧA.  

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισµοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς 

σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 

Τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων 31/12/2011 δεν µπορούν να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά των 

προηγούµενων χρήσεων καθώς την 28.12.2011 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας η συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και «ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε απορρόφηση της δεύτερης από 

την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, 

τις από 12.12.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της απορροφώσας και της 

απορροφούµενης εταιρείας και την υπ’ αριθ. 10157/22.12.2011 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου 

Ιωάννη Βουδούρη. ∆εδοµένης της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης, στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για 

την χρήση 2011 περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία της  απορροφούµενης  εταιρείας µε συνέπεια τα 

κονδύλια να µη µπορούν  να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης.  
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Τόσο οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις παρουσιαζόµενες χρήσεις  όσο και της  ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (µέχρι 30/9/2011 πριν την απορρόφηση)  περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας  (άµεση και έµµεση συµµετοχή αντίστοιχα).  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται µετά την 

έγκρισή τους. 

Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι το Ευρώ.  

Τα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στο 

κείµενο. 

 

2.2 Σηµαντικές Λογιστικές Αρχές 

2.2.1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

Η Εταιρεία εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές 

πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στην παράγραφο 2.2.2, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια 

σε όλες τις παρουσιαζόµενες χρήσεις.  

Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» στη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. Μια Εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΑ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 

κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται καθώς και στον 

ισολογισµό µετάβασης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή 

στην Εταιρεία και ισχύουν για διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου 2011 χρησιµοποιήθηκαν για 

τη σύνταξη αυτών των παρουσιαζόµενων οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη 

Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ», οι εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 

µε τα ∆ΠΧΑ τουλάχιστον µίας χρήσης. 

Η Εταιρεία συνέταξε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία είχαν 

εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ηµεροµηνία σύνταξης τους και η ηµεροµηνία 

εφαρµογής τους συνέτεινε µε την περίοδο έκδοσης  των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Στη σηµείωση 2.2.3 παρουσιάζεται πίνακας προσαρµογών και συµφωνίας Ιδίων Κεφαλαίων και Αποτελεσµάτων 

µεταξύ προηγούµενων λογιστικών αρχών και ∆ΠΧΑ. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 

λογιστικών εκτιµήσεων και άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. 

Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 

των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσης 

υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή  γνώση της ∆ιοίκησης  

σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισµούς. 
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Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µια σειρά από καινούρια 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα 

οποία σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την 

Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η 

οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005".   

To νόµισµα παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, δηλαδή το νόµισµα  του πρωτεύοντος  

οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ εκτός 

εάν αναφέρεται διαφορετικά. Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των 

ποσών που παρουσιάζονται στις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, ενδέχεται να µην είναι ακριβώς ίσα µε τα 

αθροίσµατα που παρουσιάζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.  

2.2.2  Σηµαντικές Λογιστικές Αρχές (πλην ∆ΠΧΑ 1) 

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές, βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηµατικά η  Εταιρεία συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 2.2.1 ότι χρησιµοποιούνται 

λογιστικές εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι 

εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 

 

2.2.2.1 Ενσώµατα Πάγια 

Το σύνολο των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού µε εξαίρεση τα οικόπεδα και κτίρια, απεικονίζονται στις αξίες 

κτήσεως τους ή στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµιές 

αποµείωσης.  

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

Μεταγενέστερες προσθήκες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι προσθήκες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα συνολικά έσοδα όταν πραγµατοποιείται. 

Πάγια τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποσβένονται καθ’  όλη τη διάρκεια της 

εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους (καθοριζόµενη σε σχέση µε συγκρίσιµα µε ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία), εάν 

είναι βραχύτερη. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:  

- Κτίρια 20 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 6-10 έτη 

- Μεταφορικά µέσα 6-10 έτη 
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 Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη 

αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει 

στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

 

2.2.2.2  Μισθώσεις 

Η Εταιρείας ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι 

µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του 

παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της 

υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά 

σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται ωε έξοδα στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης κατά τη 

διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής τους. 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια 

συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 

του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές 

µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των 

µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας 

αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. 

Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του 

ισολογισµού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε 

παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν 

στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

 

Ο Εταιρεία λειτουργεί  ως µισθωτής χρηµατοδοτικών και λειτουργικών µισθώσεων. 

 

2.2.2.3   Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται οι άδειες λογισµικού. 
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2.2.2.4  Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 

ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό 

µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών είναι µεγαλύτερη από 

το ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την 

αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από 

τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

2.2.2.5 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία 

επιχείρηση και χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση εκτός των µέσων 

αντιστάθµισης. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την 

ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν: 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 

χρήσης 

• δάνεια και απαιτήσεις,  

• χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, και  

• επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση ανάλογα 

µε τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται 

κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία θα 

καταχωρηθεί το µέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίµηση του αλλά και στον τρόπο 

αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στην κατάσταση συνολικών εσόδων είτε στα Λοιπά 

συνολικά έσοδα.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται µε την εφαρµογή της λογιστικής 

της ηµεροµηνίας διακανονισµού. 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 

χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που 

είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης), που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την 

πώληση ή την επαναγορά βραχυπρόθεσµα και αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από συγκεκριµένα 
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χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαχειρίζονται οµαδικά και υπάρχει ένδειξη κερδοσκοπίας σε βραχυπρόθεσµη βάση. 

Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζονται από την επιχείρηση ως στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία, µε 

αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  Τα πραγµατοποιηµένα και µη 

πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα στην περίοδο που προκύπτουν. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν 

πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης ταξινοµούνται ως διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς. Τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικώς αναγνωριστεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων δεν µπορούν να αναταξινοµηθούν σε άλλη κατηγορία.  

 

∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, 

τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν 

περιλαµβάνονται: 

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που σχετίζονται µε δοσοληψίες φόρων, 

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης, τα οποία περιλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αποσβέσιµο κόστος 

βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον τυχόν αποµειώσεις. Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων 

και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται 

µείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης. 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν 

ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία 

Ισολογισµού. 

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η 

ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι 

επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή 

µεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης 

Συνολικών Εσόδων χρήσης αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής και 

µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  
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Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση 

αναγνωρίζονται στα Λοιπά συνολικά έσοδα την περίοδο που προκύπτουν. 

Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι 

συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται στην κατάσταση  συνολικών εσόδων.  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, Εταιρεία προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε 

τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, 

αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους προεξόφλησης ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη. 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία  κατάστασης οικονοµικής θέσης κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη 

ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στη λογιστική του αξία.  Για µετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή 

παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη 

αποµείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά που υπολογίζεται σαν η 

διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης η 

οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση συνολικών εσόδων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό 

επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων 

που καταχωρούνται στην Κατάσταση συνολικών εσόδων δεν αναστρέφονται µέσω της Κατάστασης συνολικών 

εσόδων. 

 

Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και 

συγκεκριµένη λήξη για τα οποία υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα να διακρατηθούν ως την λήξη τους. Οι αγορές 

και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία 

που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην 

εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών (µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες), οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 

επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 

ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

 

Εύλογη Αξία 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε µία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε 

χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Εάν η αγορά για µία επένδυση δεν 

είναι ενεργός η εταιρεία προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές αποτίµησης. Ο σκοπός της χρήσης 

µιας τεχνικής αποτίµησης είναι ο καθορισµός της τιµής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία 

επιµέτρησης για µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς 

παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίµησης περιλαµβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εµπορική 
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βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς µέσου, η ανάλυση των προεξοφληµένων 

ταµιακών ροών καθώς και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 

 

Εύλογη αξία – αποµείωση αξίας 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 

στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Ο σκοπός της χρήσης µιας τεχνικής 

αποτίµησης είναι ο καθορισµός της τιµής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης για µια 

συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς παράγοντες 

Σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για 

µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσης. Αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως 

και εύλογης αξίας µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

 

2.2.2.6  Λοιπό µη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού καταχωρούνται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση 

παρούσας αξίας από την ηµεροµηνία της αναµενόµενης λήξης ή πραγµατοποίησης. 

Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισµένους προµηθευτές για να εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις 

της Εταιρείας προς αυτούς τους προµηθευτές. Τα ποσά παραµένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά τους. Με τη 

λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβληµένα ποσά µπορούν να συµψηφισθούν έναντι όλου ή τµήµατος 

εκκρεµών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στην Εταιρεία. 

 

2.2.2.7  Αποθέµατα 

Την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του 

κόστους κτήσεως (µέσο σταθµικό κόστος) και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε 

σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

 

2.2.2.8 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι 

ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του 

υπολοίπου, η οικονοµική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών 

είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά σε συνδυασµό µε τα ιστορικά ποσοστά 
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είσπραξης και άλλους οικονοµικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εισπραξιµότητα των απαιτήσεων. Το 

ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο.  

 

2.2.2.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες 

µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου. Για τον σκοπό της σύνταξης της 

Κατάστασης των Ταµειακών Ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες 

καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 

2.2.2.10  Ίδια κεφάλαια 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές 

µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.  

Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 

αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόµενο µε την έκδοση των µετοχών 

καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Η Εταιρεία την 31/12/2011 δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 

Οι σωρευµένες ζηµιές  περιλαµβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσµατα και αυτά προηγούµενων χρήσεων όπως 

γνωστοποιούνται στα αποτελέσµατα. 

 

2.2.2.11 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των συνολικών εσόδων, 

εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Λοιπά συνολικά έσοδα. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές 

που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν 

πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρούνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους 

που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος 

για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές 

που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 



              Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2011          
                                                                                                                                                        Ποσά σε €                                 

ARCAT AEBE: Αµαρουσίου –Χαλανδρίου 16, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ.:+30 210 6375716 25 

λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 

ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία της Κατάστασης συνολικών εσόδων. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 

προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που 

ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. 

Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση συνολικών εσόδων, αν οι 

συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στην 

Κατάσταση συνολικών εσόδων. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα Λοιπά 

συνολικά έσοδα, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση 

αναγνωρίζονται επίσης στα Λοιπά συνολικά έσοδα.   

 

2.2.2.12 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης 

της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει 

το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της 

(προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών 

ή σε επιστροφή. 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν 

συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση µετά τη λήξη της 

απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των 

προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

•    Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών: Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση 

της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα 

(π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο 

εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις 

καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως µία 

υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 

 

•    Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη 

παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις 

µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η 

δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της 

µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 
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µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του 

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε 

βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 

µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 

περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην 

περίοδο ωρίµανσης. 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται 

όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές 

όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές 

πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 

εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα 

µηνών από ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις 

αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να 

δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 

εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών 

ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

 

2.2.2.13 Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει 

τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της 

επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη 

αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των 

επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως 

έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

Η Εταιρεία στις παρουσιαζόµενες χρήσεις δεν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις. 

 

2.2.2.14 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα 

παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς 

ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την 
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ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την 

παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Το προεξοφλητικό 

επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες 

εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.  

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η 

πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών 

είναι πιθανή. 

 

2.2.2.15  Τραπεζικός δανεισµός 

Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται 

µειωµένη µε το κόστος έκδοσης. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε 

τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

 

2.2.2.16 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, περιλαµβάνουν, εµπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία συµµετέχει συµβατικά στο 

χρηµατοοικονοµικό µέσο και διαγράφονται όταν η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται 

ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό κόστος στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι εµπορικές 

υποχρεώσεις παρακολουθούνται συνήθως στα ονοµαστικά τους ποσά (εκτός και αν η επίδραση της διαχρονικής 

αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική).  

 

2.2.2.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία παροχής υπηρεσιών, καθαρή από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 

εκπτώσεις και επιστροφές.  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση τις τιµολογήσεις 

προς τους πελάτες. 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης 

του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

2.2.2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις 

την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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2.2.3 Λογιστικές Αρχές  - Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική κατά 

την 01 Ιανουαρίου 2010. 

Πρότυπα σε ισχύ κατά την 31.12.2010 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Περιγραφή 

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

∆ΛΠ 2 Αποθέµατα 

∆ΛΠ 7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

∆ΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη 

∆ΛΠ 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆ΛΠ 11 Συµβάσεις Κατασκευής 

∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆ΛΠ 16 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

∆ΛΠ 17 Μισθώσεις 

∆ΛΠ 18 Έσοδα 

∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζόµενους 

∆ΛΠ 20 

Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

∆ΛΠ 21 Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος 

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού 

∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆ΛΠ 26 

Λογιστικός χειρισµός και παρουσίαση των προγραµµάτων παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία 

∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 

∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

∆ΛΠ 29 Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

∆ΛΠ 31 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 

∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση 

∆ΛΠ 33 Κέρδη κατά µετοχή 

∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά 

∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία 

∆ΛΠ 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

∆ΛΠ 39 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα_Αναγώριση και επιµέτρηση, µε εξαίρεση ορισµένες 

διατάξεις που αφορούν τη λογιστική αντιστάθµισης κινδύνου 

∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

∆ΛΠ 41 Γεωργία 

ΜΕ∆ 7 Εισαγωγή του Ευρώ 

ΜΕ∆ 10 Κρατική υποστήριξη - Καµία ειδική σχέση µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

ΜΕ∆ 12 Ενοποίηση - Οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού 

ΜΕ∆ 13 

Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες - Μη χρηµατικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες 

ΜΕ∆ 15 Λειτουργικές µισθώσεις - Κίνητρα 

ΜΕ∆ 21 Φόροι εισοδήµατος - Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών 
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στοιχείων 

ΜΕ∆ 25 

Φόροι εισοδήµατος - Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς µιας οικονοµικής 

οντότητας ή των µετόχων της 

ΜΕ∆ 27 

Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο της 

µίσθωσης 

ΜΕ∆ 29 

Γνωστοποίηση - Συµφωνίες για την παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής 

υπηρεσιών 

ΜΕ∆ 31 Έσοδα - Πράξεις ανταλλαγής που αφορούν υπηρεσίες διαφήµισης 

ΜΕ∆ 32 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - Κόστος δικτυακού τόπου 

∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών  

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια 

∆ΠΧΑ 5 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοποείσες δραστηριότητες 

∆ΠΧΑ 6 Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων 

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τοµείς 

Ε∆∆ΠΧΑ 1 

Μεταβολές σε υφιστάµενες υποχρεώσεις παροπλισµού, αποκατάστασης και συναφείς 

υποχρεώσεις 

Ε∆∆ΠΧΑ 2 Μετοχές µελών σε συνεταιριστικές οικονοµικές οντότητες και παρόµοια µέσα 

Ε∆∆ΠΧΑ 4 Προσδιορισµός του εάν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση 

Ε∆∆ΠΧΑ 5 

∆ικαιώµατα συµµετοχών σε ταµεία παροπλισµού, αποκατάστασης και 

περιβαλλοντικής εξυγίανσης 

Ε∆∆ΠΧΑ 6 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά - Απόβλητα 

ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

Ε∆∆ΠΧΑ 7 

Εφαρµογή της προσέγγισης της επαναδιατύπωσης βάσει του ∆ΛΠ 29 

Χρηµατοοικονοµική αναφορά σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

Ε∆∆ΠΧΑ 8 Πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 

Ε∆∆ΠΧΑ 9 Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων 

Ε∆∆ΠΧΑ 10 Ενδιάµεση οικονοµική αναφορά και αποµείωση 

Ε∆∆ΠΧΑ 11 ∆ΠΧΑ 2 - Συναλλαγές οµίλου και ιδίων µετοχών 

Ε∆∆ΠΧΑ 12 ∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 Προγράµµατα πιστότητας πελατών 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 

Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 Συµβάσεις για την κατασκευή ακινήτων 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 Κατανοµές µη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες 

Ε∆∆ΠΧΑ 18 Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες 

 

Στην παράγραφο 2.2.3.1 παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα, διερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις 

υφιστάµενων προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και έχουν τεθεί σε ισχύ και στην παράγραφο 

2.2.3.2 που δεν έχουν τεθεί ακόµα σε ισχύ. 
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2.2.3.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2011 ή µεταγενέστερα. Συγκεκριµένα: 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση Εκδόσεων 

∆ικαιωµάτων σε Μετοχές (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/02/2010) 

Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, όπως αυτός παρέχεται στο ∆ΛΠ 32, 

µε σκοπό την ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται 

µαζί ως «δικαιώµατα» / “rights”) ως συµµετοχικούς τίτλους. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» (εφαρµόζεται µελλοντικά για 

τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011) 

Το IASB προχώρησε την 04/11/2009 στην έκδοση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων 

Μερών». Η κυριότερη αλλαγή σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση του Προτύπου είναι η εισαγωγή της 

εξαίρεσης από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ∆ΛΠ 24 των συναλλαγών µε: (α) κρατικές υπηρεσίες οι οποίες 

ασκούν έλεγχο, ουσιώδη επιρροή ή από κοινού έλεγχο στην αναφέρουσα επιχείρηση και (β) λοιπές υπηρεσίες και 

οργανισµού άµεσα συνδεδεµένα µε κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του 

συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των 

υπολοίπων µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις εταιρικές όσο και στις 

ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η ανωτέρω αναθεώρηση δεν είχε σηµαντική επίδραση στις 

γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών της Εταιρείας. Η παρούσα αναθεώρηση υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση τον Ιούλιο του 2010. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη 

Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/07/2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά, από την 

υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 

7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η παρούσα τροποποίηση υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

τον Ιούνιο του 2010. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων» (εφαρµόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011) 

Η τροποποίηση πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει 

ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που διενεργούσε προς ένα 

πρόγραµµα παροχών προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στην Εταιρεία. Η παρούσα ∆ιερµηνεία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2010. 
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• Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιακανονισµός Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2010) 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 19 αναφέρεται στον λογιστικό χειρισµό από την επιχείρηση που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν 

πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η ∆ιερµηνεία 

δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Η παρούσα ∆ιερµηνεία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 

2010. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων 2010 (έκδοση τον Μάιο του 2010 – οι τροποποιήσεις ισχύουν για 

τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011) 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2010 στην έκδοση του «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 2010», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε 7 Πρότυπα και 

αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι παρούσες 

τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο του 2011. 

2.2.3.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόµα τεθεί σε ισχύ 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ. Συγκεκριµένα: 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011) 

Η τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (1η Ιανουαρίου 2004) και την 

αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί 

παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η 

προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 «Αναβαλλόµενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών 

στοιχείων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012) 

Τον ∆εκέµβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος». Η τροποποίηση 

αυτή παρέχει χρήσιµες οδηγίες αναφορικά µε τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιµώµενα στις 

εύλογες αξίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται µέσω της 

χρήσης ή µέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/07/2011. Νωρίτερη εφαρµογή επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει 

επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισµός / Αφαίρεση των σταθερών ηµεροµηνιών αναφορικά µε 

τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/07/2011) 

Οι σχετικές τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς» εκδόθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές 

ηµεροµηνίες αναφορικά µε τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ µε τον ορισµό της «ηµεροµηνίας 

µετάβασης στα ∆ΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά µε το πώς µία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονοµικές 

της Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ µετά από µία περίοδο, που η επιχείρηση δεν µπορούσε να συµµορφωθεί µε 

τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόµισµα υπόκεινται σε σοβαρό υπερπληθωρισµό. Οι 

τροποποιήσεις εφαρµόζονται από την 01/07/2011. Νωρίτερη εφαρµογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν 

έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» αναφορικά µε τις 

γνωστοποιήσεις µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών µέσων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την 

κατανόησή τους αναφορικά µε τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς 

και των πιθανών επιπτώσεων των οποιωνδήποτε κινδύνων που µπορεί να παραµείνουν στην οντότητα που έχει 

πραγµατοποιήσει τη µεταφορά των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση 

απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών µεταφοράς έχει 

πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η Εταιρεία δεν αναµένει η τροποποίηση αυτή να έχει 

επίδραση στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

Νοέµβριο του 2011. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2013) 

Το IASB προχώρησε την 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Αναγνώριση και Αποτίµηση». Σηµειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών 

αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που η οικονοµική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιµά σε εύλογες 

αξίες. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το IASB σκοπεύει να επεκτείνει το 

∆ΠΧΑ 9, έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της 

αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού αποτιµώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη 

αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην 

εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης σχετικά µε τη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και των συµβατικών ταµειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το 

∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινοµήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης 

αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει 
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αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η ∆ιοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά 

έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που 

δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» (Joint 

Arrangements) και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις» 

(εφαρµόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12. Το 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο, 

ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων εταιρειών. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και 

Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το 

∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών 

που συµµετέχουν σε έναν κοινό διακανονισµό (joint arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 

«Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13»Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη Νοµισµατικές 

Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» 

συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού 

ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των 

ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και 

Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2013, ενώ νωρίτερη εφαρµογή επιτρέπεται. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες». Το ∆ΠΧΑ 13 

παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά µε τον 

προσδιορισµό της εύλογης αξίας και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον υπολογισµό της εύλογης 

αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ∆ΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίµηση στοιχείων 

σε εύλογες αξίες. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν εισαγάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 

ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά 

µε τα ποια στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των µεταβολών 

της εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ νωρίτερη εφαρµογή επιτρέπεται. Το προαναφερθέν Πρότυπο δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2012) 

Τον Ιούνιο του 2011, το Συµβούλιο προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εσόδων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι 
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παραπάνω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2012. Η 

παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Ιούνιο του 2011, το Συµβούλιο προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζόµενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέµατα αναγνώρισης και γνωστοποίησης 

απαιτήσεων αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για 

τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 µε νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η παρούσα 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης (stripping costs) στην παραγωγική φάση του επιφανειακού 

ορυχείου» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Οκτώβριο του 2011, το Συµβούλιο προέβη στην έκδοση της IFRIC 20. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει πότε η 

παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να 

αποτιµάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε µεταγενέστερες περιόδους. Η 

∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, µε νωρίτερη 

εφαρµογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η 

παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2014) 

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το Συµβούλιο προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις του Προτύπου 

αναφορικά µε τις περιπτώσεις συµψηφισµού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014, µε νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση 

των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7: Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το Συµβούλιο δηµοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους 

χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων, να διενεργούν µε καλύτερο τρόπο συγκρίσεις µεταξύ οικονοµικών 

καταστάσεων που δηµοσιεύονται βάσει των ∆ΠΧΑ και αυτών που δηµοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 (2009), ∆ΠΧΑ 9 (2010) και ∆ΠΧΑ 7: Υποχρεωτική ηµεροµηνία έναρξης 

εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015) 

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το Συµβούλιο µετέφερε την υποχρεωτική ηµεροµηνία µετάβασης του ∆ΠΧΑ 9 για την 

01/01/2015. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επίσης απαλλαγή από την αναδιατύπωση της συγκριτικής πληροφόρησης 

και απαιτούν κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις (στο ∆ΠΧΑ 7) προκειµένου να διευκολύνει τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιδράσεις από την έναρξη εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 

9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Η παρούσα 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

2.2.4 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα  

ποσά του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα 

ποσά εσόδων και εξόδων κατά της παρουσιαζόµενης χρήσης. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να 

διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του 

παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα 

οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε τη χρησιµοποίηση 

όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

 

2.2.4.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της Εταιρείας χρησιµοποιώντας ως βάση την 

πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της εφαρµόζει την κρίση της µε γνώµονα τη γνώση της για την 

Εταιρεία αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες 

συνθήκες λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να εφαρµοστεί η κατάλληλη λογιστική πολιτική. Οι κρίσεις της 

διοίκησης αναφορικά µε τη διενέργεια εκτιµήσεων σε ότι αφορά τις λογιστικές πολιτικές συνοψίζονται στις 

ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 

 

Εκτίµηση αποµείωσης 

Η Εταιρεία ελέγχει ετησίως ενδείξεις για πιθανή αποµείωση ενσώµατων  ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η 

µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο  ενσώµατο ή περιουσιακό 

στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών ή εκτίµηση από 

ανεξάρτητους εκτιµητές όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Επιπλέον, ετησίως ελέγχονται  για τυχόν  αποµείωση άυλα περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ωφέλιµες ζωές 

και υποκείµενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφλούµενων ταµειακών 

ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 
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Ωφέλιµες ζωές αποσβέσιµων στοιχείων  

Η Εταιρεία αποτιµά τα ακίνητά του σε εύλογες αξίες και εκτιµά την ωφέλιµη ζωή τους. Με βάση αυτές τις 

εκτιµήσεις προσδιορίζονται και οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται και το ποσό των αποσβέσεων 

που αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Η µεταβολή των εκτιµήσεων αυτών πιθανά θα προκαλέσει 

αλλαγές και στα ποσά των αποσβέσεων που θα επιβαρύνουν και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των αντίστοιχων 

χρήσεων.  

 

Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους 

λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας πελατών, νοµικοί κλπ.) προκειµένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που 

περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς, για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή και την 

επιµέτρηση τυχόν αποµείωσης της αξίας τους. 

 

� Κατά πόσο µια µίσθωση που συνάπτεται µε έναν εκµισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηµατοδοτική  

Η αξιολόγηση τέτοιων συµβάσεων δεν εναπόκειται µόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην 

αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαµβάνονται υπόψη 

γεγονότα όπως ο χρόνος της µίσθωσης, η υπολειπόµενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

 

2.2.4.2 Εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές µας καταστάσεις καθώς και τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας από εµάς να σχηµατίζουµε υποθέσεις σχετικά µε αξίες ή 

συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης της Εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις 

της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση 

υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα 

αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι 

οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς 

αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. Επίσης, στις σηµειώσεις 2.2.1 & 5.1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και 2.2.2. Σηµαντικές Λογιστικές Αρχές (πλην ∆ΠΧΑ 1), γίνεται 

αναφορά στις λογιστικές αρχές και µεθόδους που έχουν επιλεχθεί. 

 

Προβλέψεις  

Οι  λογαριασµοί απαιτήσεων απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα 

ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του οµίλου 

σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστός ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός 

υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα 
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πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν 

καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

Για την  Εταιρεία, σύµφωνα µε τον νοµικό Σύµβουλο και τη διοίκηση δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 

διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 

κατάσταση της Εταιρείας.  

 

3. Εποχικότητα 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν 

επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες.  

 

4. Στοιχεία ανά γεωγραφικό τοµέα και επιχειρηµατικό τοµέα 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, το σύνολο του κύκλου εργασιών της προέρχονται από τη 

χώρα – έδρα της Εταιρείας και ο επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένας και αναφέρεται στην εµπορία ανταλλακτικών-

µηχανηµάτων. 

 

5. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

5.1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

Η Εταιρεία εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές αρχές, 

περίληψη των οποίων παρουσιάζεται ανωτέρω στη σηµείωση 2, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις 

παρουσιαζόµενες χρήσεις.  

Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» στη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. Μια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΑ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 

κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις  που παρουσιάζονται καθώς και στον 

ισολογισµό µετάβασης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή 

στην Εταιρεία και ισχύουν για διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου 2011  χρησιµοποιήθηκαν για 

τη σύνταξη αυτών των παρουσιαζόµενων οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη 

Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ», οι εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 

µε τα ∆ΠΧΑ τουλάχιστον µίας χρήσης. 

Η Εταιρεία συνέταξε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία είχαν 

εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ηµεροµηνία σύνταξης τους και η ηµεροµηνία 

εφαρµογής τους συνέτεινε µε την περίοδο έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Η συµφωνία της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, της κατάστασης συνολικών εσόδων και της 

κατάστασης ταµειακών ροών µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων χρήσεων, όπως αυτά είχαν αρχικά 

δηµοσιευτεί µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Επίδραση προσαρµογών µετάβασης στα Ίδια Κεφάλαια 

 ποσά σε €

31/12/2010 31/12/2009

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 1.064.521,64 1.451.532,79

 Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων α' εγκατάστασης ως ασώµατες ακινητοποιήσεις 61.435,01 66.045,12

 Επίδραση από αλλαγή παρακολούθησης και απόσβεσης pro-rata παγίων σε ασώµατες και 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3.966,10 3.953,19

Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων -79.352,80 21.743,33

 Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις 265.216,58 0,00

 Μεταφορά κέρδους από Leaseback σε Έσοδα Εποµένων Χρήσεων -94.154,73 0,00

Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού  λόγω συνταξιοδότησης -64.725,74 -52.948,46

 Επίδραση από αναβαλλόµενη φορολογία -7.853,21 -7.853,21

 Σύνολο Προσαρµογών 84.531,21 30.939,97

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α 1.149.052,85 1.482.472,76

 

Επίδραση προσαρµογών µετάβασης στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 ποσά σε €

31/12/2010

 Σύνολο Αποτελεσµάτων µετά φόρων όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα µε το 

ΕΓΛΣ  -387.011,15

 Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων α' εγκατάστασης ως ασώµατες ακινητοποιήσεις -4.610,11

 Επίδραση από αλλαγή παρακολούθησης και απόσβεσης pro-rata παγίων σε ασώµατες και 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις 12,91

 Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων -101.096,13

 Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις 265.216,58

 Μεταφορά κέρδους από Leaseback σε Έσοδα Εποµένων Χρήσεων -94.154,73

 Επίδραση από αναβαλλόµενη φορολογία -11.777,28

 Σύνολο Προσαρµογών 53.591,24

 Σύνολο Αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α -333.419,91

 

Επίδραση προσαρµογών µετάβασης στις ταµειακές ροές 

Η Εταιρεία σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές, δεν δηµοσίευε κατάσταση ταµειακών ροών και 

εποµένως δεν έχει εφαρµογή η επίδραση των προσαρµογών  µετάβασης ταµειακών ροών σύµφωνα µε το  

∆.Π.Χ.Α. 1. 
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5.2  Ενσώµατα Πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

Leasing

Γήπεδα - 

Οικόπεδα
Κτίρια Leasing

Κτίρια και 

τεχνικά έργα
Μηχανήµατα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισµός

Σύνολο 

ενσώµατων 

παγίων

Μικτή Λογιστική αξία 0,00 393.000,00 0,00 1.038.011,37 10.662,30 26.131,80 113.982,14 1.581.787,61

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 0,00 -257.098,96 -9.989,70 -26.109,06 -105.445,98 -398.643,70

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 0,00 393.000,00 0,00 780.912,41 672,60 22,74 8.536,16 1.183.143,91

Μικτή Λογιστική αξία 584.731,67 0,00 570.169,00 225.096,37 9.209,62 16.007,83 57.632,39 1.462.846,88

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 -21.381,35 -101.887,48 -8.825,27 -16.006,00 -51.305,74 -199.405,84

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 584.731,67 0,00 548.787,65 123.208,89 384,35 1,83 6.326,65 1.263.441,04

Μικτή Λογιστική αξία 584.731,67 0,00 570.169,00 241.872,14 9.559,62 30.497,44 140.661,30 1.577.491,17

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 -49.889,80 -120.511,10 -9.457,01 -22.890,45 -130.093,68 -332.842,04

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 584.731,67 0,00 520.279,20 121.361,04 102,61 7.606,99 10.567,62 1.244.649,13

Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

Leasing

Γήπεδα - 

Οικόπεδα
Κτίρια Leasing

Κτίρια και 

τεχνικά έργα
Μηχανήµατα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισµός

Σύνολο 

ενσώµατων 

παγίων

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 0,00 393.000,00 0,00 780.912,41 672,60 22,74 8.536,16 1.183.143,91

Προσθήκες 1.177,77 1.177,77

Sale & Leaseback 584.731,67 0,00 570.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.900,67

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 -393.000,00 0,00 -812.915,00 -1.452,68 -10.123,97 -57.527,52 -1.275.019,17

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 0,00 -21.381,35 -21.583,59 -288,28 -20,91 -3.087,91 -46.362,04

Αποσβεσθέντα πωληθέντων-διαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 176.795,07 1.452,71 10.123,97 57.228,15 245.599,90

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 584.731,67 0,00 548.787,65 123.208,89 384,35 1,83 6.326,65 1.263.441,04

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377,67 1.377,67

Μεταφορά από απορροφηθείσα ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-

Β.ΠΡΩΙΟΣ ΑΕΒΕ
0,00 0,00 0,00 16.775,77 350,00 24.110,03 85.660,68 126.896,48

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.620,42 -4.009,44 -13.629,86

Μεταφορά αποσβέσεων από απορροφηθείσα ARCAT 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-Β.ΠΡΩΙΟΣ ΑΕΒΕ
0,00 0,00 0,00 -5.506,51 -305,00 -13.029,29 -73.708,44 -92.549,24

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 0,00 -28.508,45 -13.117,11 -326,77 -3.475,57 -9.945,64 -55.373,54

Αποσβεσθέντα πωληθέντων-διαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 9.620,41 4.866,14 14.486,58

Καθαρή λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 584.731,67 0,00 520.279,20 121.361,04 102,61 7.606,99 10.567,62 1.244.649,13

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα όπως αναλύονται 

παρακάτω: 

31/12/2011 31/12/2010

Εξοδα διάθεσης 33.224,13 27.817,22

Εξοδα διοίκησης 22.149,41 18.544,82

Αποσβέσεις ενσώµατων  περιουσιακών στοιχείων 

που περιλαµβάνονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων

55.373,54 46.362,04

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

5.3  Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

Τον Μάρτιο 2010 η Εταιρεία προέβη στη σύναψη σύµβασης αντίστροφης χρηµατοδοτικής µισθώσεως, ήτοι 

µεταβίβασε κατά κυριότητα προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ακίνητο 

ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης επί της Εθνικής Οδού και επί οικοπέδου 5.625 τ.µ έναντι 

τιµήµατος € 1.130.000,00, προκειµένου στη συνέχεια να συνάψει για το αυτό ακίνητο σύµβαση χρηµατοδοτικής 

µισθώσεως (sale & lease back).  

Για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν στις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις 

σε εφαρµογή των διατάξεων IAS 17, η λογιστική αξία (περιλαµβάνεται στο πίνακα που παρατίθεται στη σηµείωση 

5.2 Ενσώµατα πάγια)  αναλύεται ως εξής: 

 



              Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2011          
                                                                                                                                                        Ποσά σε €                                 

ARCAT AEBE: Αµαρουσίου –Χαλανδρίου 16, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ.:+30 210 6375716 40 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Αξία κτήσης οικοπέδων Leasing 584.731,67 584.731,67 0,00

Αξία κτήσης κτιρίων Leasing 570.169,00 570.169,00 0,00

Αποσβεσθέντα κτίρια Leasing -49.889,80 -21.381,35 0,00

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο Leasing 1.105.010,87 1.133.519,32 0,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται η συµφωνία µεταξύ του συνόλου των ελάχιστων καταβολών µελλοντικών 

µισθωµάτων και της παρούσας αξίας των χρηµατοδοτικών µισθώσεων κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των 

παρουσιαζόµενων οικονοµικών καταστάσεων:  

 

31/12/2011 Κτίρια-Οικόπεδα

Έως 1 έτους 77.153,89

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 307.651,68

Άνω των 5 ετών 763.122,18

Σύνολο ελάχιστων µελλοντικών καταβολών 1.147.927,75

Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηµατοοικονοµικά έξοδα -319.011,93

Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων µελλοντικών καταβολών 828.915,82

 

31/12/2010 Κτίρια-Οικόπεδα

Έως 1 έτους 79.037,24

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 307.892,65

Άνω των 5 ετών 840.035,10

Σύνολο ελάχιστων µελλοντικών καταβολών 1.226.964,99

Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηµατοοικονοµικά έξοδα -358.662,25

Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων µελλοντικών καταβολών 868.302,74

 

Στις ελάχιστες καταβολές κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων συµπεριλήφθηκαν τα 

µελλοντικά µισθώµατα και η αξία του δικαιώµατος εξαγοράς.   

Οι λήξεις των χρηµατοδοτικών µισθώσεων βάσει συµβάσεων προσδιορίζονται για το 2025 για τα οικόπεδα και 

κτίρια. 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενα µισθώµατα την 31/12/2011 και 31/12/2010. 

 

Τα µισθώµατα που καταβλήθηκαν στους εκµισθωτές των χρηµατοδοτικών µισθώσεων κατανεµήθηκαν σε 

χρηµατοοικονοµικό κόστος και αποπληρωµή υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

 

Οι ωφέλιµες ζωές εκτιµήθηκαν σε 20 έτη για τα κτίρια. 

 

5.4  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, περιλαµβάνουν αγορασθέν λογισµικό και αναλύονται ως εξής: 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μικτή Λογιστική αξία 26.689,61

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -22.566,69

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 4.122,92

Μικτή Λογιστική αξία 25.833,26

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -24.006,10

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.827,16

Μικτή Λογιστική αξία 33.501,70

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -32.891,19

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 610,51
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 4.122,92

Προσθήκες 260,00

∆ιαγραφές-Μειώσεις -0,03

Αποσβέσεις -2.555,73

∆ιαγραφές 0,00

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.827,16

Προσθήκες 0,00

∆ιαγραφές-Μειώσεις -0,01

Αποσβέσεις -1.216,64

∆ιαγραφές 0,00

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 610,51

 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα όπως αναλύονται 

παρακάτω: 

31/12/2011 31/12/2010

Εξοδα διάθεσης 729,98 1.533,44

Εξοδα διοίκησης 486,66 1.022,29

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων
1.216,64 2.555,73

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.5  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Το κονδύλι Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύεται ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

0,00 528.000,00 528.000,00

0,00 528.000,00 528.000,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Την 28.12.2011 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η συγχώνευση των 

ανωνύµων εταιρειών «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και «ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, τις από 12.12.2011 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της απορροφώσας και της απορροφούµενης εταιρείας και την 

υπ’ αριθ. 10157/22.12.2011 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Ιωάννη Βουδούρη.  Στις  οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης 2011 περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία της  απορροφούµενης  εταιρείας µε 

συνέπεια τα κονδύλια να µη µπορούν  να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης. 

Από την εν λόγω απορρόφηση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 351.648,00 ευρώ, (εισφορά 

του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης σύµφωνα µε το ν. 2166/93 ανώνυµης εταιρείας «ΑRCAT ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ – Β.ΠΡΩΙΟΣ ΑΕΒΕ», ύψους 880.000,00 ευρώ, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ 

528.352,00 ευρώ αξίας των συµµετοχών της απορροφούσας εταιρείας) µε έκδοση 45.584 µετοχών, ονοµαστικής 

αξίας 3,25 ευρώ. 
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5.6  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

∆οσµένες Εγγυήσεις 13.628,58 12.258,58 21.510,73

Σύνολο 13.628,58 12.258,58 21.510,73

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

5.7  Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:    

 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Εµπορεύµατα 1.838.176,77 1.741.630,10 1.889.365,27

Σύνολο 1.838.176,77 1.741.630,10 1.889.365,27

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων αυτών έχουν αποτιµηθεί κατά το τέλος της χρήσεως στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του 

κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους.  Σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις δεν έχει 

µεταβληθεί η µέθοδος αποτίµησης των αποθεµάτων. 

 

5.8  Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Πελάτες (ανοικτός λογαριασµός) 827.536,18 881.685,92 826.491,80

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες & 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 261.673,32 88.477,39 109.269,05

Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες & χρεώστες 177.805,76 335.582,19 279.755,30

Σύνολο 1.267.015,26 1.305.745,50 1.215.516,15

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Εντός του 2011 η Εταιρεία προέβη σε αποµείωση επισφαλών και επίδικων απαιτήσεων ποσού ευρώ  283.751,70 

καθώς οι συνθήκες που διαµορφώθηκαν στη τρέχουσα χρήση καθιστούν πλέον αδύνατη την είσπραξη απαιτήσεων 

ισόποσης αξίας και για το λόγο αυτό η διοίκηση προέβη σε  αποµείωση,  επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της 

κλειόµενης χρήσης. Το εν λόγω ποσό έχει συµπεριληφθεί στο κονδύλι «Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης» στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 

5.9 Λοιπές Απαιτήσεις  

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 11.479,41 38.080,02 3.439,29

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων 0,00 114.948,18 55.555,58

Χρεώστες ∆ιάφοροι 216.642,04 133.924,62 117.999,08

πιστώσεων 0,00 5.477,05 4.877,05

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 3.660,59 2.069,41 13.165,81
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 231.782,04 294.499,28 195.036,81

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Εντός του 2011 η Εταιρεία προέβη σε αποµείωση χρεωστών διαφόρων ποσού ευρώ  82.120,53 καθώς οι συνθήκες 

που διαµορφώθηκαν στη τρέχουσα χρήση καθιστούν πλέον αδύνατη την είσπραξη απαιτήσεων ισόποσης αξίας και 

για το λόγο αυτό η διοίκηση προέβη σε αποµείωση, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. Το 

εν λόγω ποσό έχει συµπεριληφθεί στο κονδύλι «Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης» στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 

5.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 2.631,80 1.903,92 8.565,02

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 7.524,14 22.964,77 49.740,22

Σύνολο 10.155,94 24.868,69 58.305,24

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Το 

πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις για την παρουσιαζόµενη χρήση είναι 1% 

περίπου. 

Κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς. 

 

5.11 Ίδια Κεφάλαια 

 

• Μετοχικό κεφάλαιο 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Yπόλοιπο έναρξης
2.442.000,00 2.442.000,00 2.442.000,00

Κίνηση χρήσης
351.648,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο λήξης 2.793.648,00 2.442.000,00 2.442.000,00

Αναλύεται σε:

Αριθµός κοινών ονοµαστικών µετοχών 859.584,00 814.000,00 814.000,00

Ονοµαστική αξία ανά µετοχή (σε Ευρώ) 3,25 3,00 3,00

Σύνολο 2.793.648,00 2.442.000,00 2.442.000,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Με την από 12/12/2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 351.648,00 ευρώ, (εισφορά του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης σύµφωνα µε 

το ν. 2166/93 ανώνυµης εταιρείας «ΑRCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – Β.ΠΡΩΙΟΣ ΑΕΒΕ»µε αριθµό ΜΑΕ 

52503/62/Β/02/0190, ύψους 880.000,00 ευρώ, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ 528.352,00 ευρώ 
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αξίας των συµµετοχών της απορροφούσας εταιρείας) µε έκδοση 45.584 µετοχών, ονοµαστικής αξίας 3,25 ευρώ 

και την ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υπολοίπων µετοχών σε 3,25 ευρώ. Έτσι το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.793.648,00 ευρώ, διαιρείται σε 859,584 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 3,25 

ευρώ εκάστης και κατέχεται σε ποσοστό 100% από τη µητρική εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.  

∆εν υπάρχουν στο τέλος της  τρέχουσας χρήσης, µετοχές της Εταιρείας που κατέχονται  από την ίδια. 

 

• Αποθεµατικά κεφάλαια 

 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Τακτικό αποθεµατικό 84.081,98 50.716,10 50.716,10

Ειδικά Αποθεµατικά 157.006,20 157.006,20 157.006,20
Σύνολο 241.088,18 207.722,30 207.722,30

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.12 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 

δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα 

συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 575,57 0,00 922,04 0,00 0,00 -15.850,83

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 -37.121,64 0,00 -32.329,15 0,00 -6.149,25

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζοµένους 1.206,60 0,00 11.851,25 0,00 14.221,50 0,00

Μερικό σύνολο 1.782,17 -37.121,64 12.773,29 -32.329,15 14.221,50 -22.000,08

Συµψηφισµός -1.782,17 1.782,17 -12.773,29 12.773,29 -14.221,50 14.221,50

Σύνολο 0,00 -35.339,47 0,00 -19.555,86 0,00 -7.778,58

31/12/2011 31/12/200931/12/2010

 

 

5.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία 

της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί 

λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης.  

Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν. 2112/20 6.032,98 59.256,25 59.256,25

Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά την συνταξιοδότηση 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 6.032,98 59.256,25 59.256,25

31/12/2011 31/12/2010

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν. 2112/20 -53.390,47 0,00 0,00

Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά την συνταξιοδότηση 0,00 0,00 0,00

Σύνολο -53.390,47 0,00 0,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονοµικής θέσης έχουν προσδιοριστεί ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Παρούσα αξία της συσσωρευµένης υποχρέωσης 6.032,98 59.256,25 59.256,25

Μη αναγνωρισθέντα\ αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 0,00 0,00 0,00

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας 0,00 0,00 0,00

Υποχρέωση στον ισολογισµό 6.032,98 59.256,25 59.256,25  

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην  κατάσταση συνολικών εσόδων είναι τα παρακάτω: 

31/12/2011 31/12/2010

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 520,09 0,00

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 312,05 0,00

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο -54.222,61 0,00

Σύνολο -53.390,47 0,00  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

31/12/2011 31/12/2010

Προεξοφλητικό επιτόκιο 13,8% 8,5%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,0% 3,0%

Ποσοστό αποχωρήσεων 15,0% 6,0%  

 

Οι παροχές προς το προσωπικό της  Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2011 31/12/2010

Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα 188.665,68 153.434,51

Εξοδα κοινωνικής ασφάλισης 45.937,30 42.271,45

Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 100.490,94 18.281,00
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 520,09 0,00

Σύνολο 335.614,01 213.986,96

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2011 ανέρχεται σε 1 άτοµο ενώ κατά την 31.12.2010 

ανέρχεται σε 5 άτοµα. 

 

5.14 Χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας (µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες) αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 278.571,45 303.057,23 389.395

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 789.557,64 818.501,94 0,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείακών υποχρεώσεων 1.068.129,09 1.121.559,17 389.395,41

0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικός δανεισµός 449.032,95 1.307.999,28 1.536.517

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 39.358,18 49.800,80 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 488.391,13 1.357.800,08 1.536.517,18

0,00 0,00 0,00

Μακρ/σµες πληρωτέες στην επόµενη χρήση

Τραπεζικός δανεισµός πληρωτέος στην επόµενη χρήση 46.638,96 86.105,40 86.105,40

Σύνολο µακρ/σµων πληρωτέων στην επόµενη χρήση 46.638,96 86.105,40 86.105,40

0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.603.159,18 2.565.464,65 2.012.017,99

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι ηµεροµηνίες λήξεως του συνόλου αυτών των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 

1 έτος και 

λιγότερο

Μεταξύ 1 και 2 

ετών

Μεταξύ 2 και 

5 ετών

Άνω των 

5 ετών Σύνολο
31 ∆εκεµβρίου 2009
Σύνολο δανείων 1.622.622,58 389.395,41 0,00 0,00 2.012.017,99

31 ∆εκεµβρίου 2010
Σύνολο δανείων 1.443.905,48 407.154,32 168.067,74 546.337,11 2.565.464,65

31 ∆εκεµβρίου 2011
Σύνολο δανείων 535.030,09 362.485,03 141.457,34 564.186,72 1.603.159,18  

 

Η σχέση µελλοντικών µισθωµάτων και παρούσας αξίας των χρηµατοδοτικών µισθώσεων παρουσιάζεται στη 

σηµείωση  5.3  Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις. 

 

Το 2011 όπως και κατά το 2010 έγινε πολύ αισθητός ο χρηµατοπιστωτικός κίνδυνος λόγω της απότοµης ανόδου των 

περιθωρίων δανεισµού αλλά και της απροθυµίας των τραπεζών να δανειοδοτήσουν τις επιχειρήσεις. Επίσης πελάτες 

της Εταιρείας, κυρίως λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας δεν ήταν απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς την 

Εταιρεία και αυτό είχε αρνητικές συνέπειες στη ρευστότητα της Εταιρείας. 

 

Παρότι η Εταιρεία διατηρεί καλές σχέσεις µε τους εκπροσώπους του τραπεζικού συστήµατος δεν έχει εξαλειφθεί 

ολοσχερώς ο κίνδυνος αντιµετώπισης προβληµάτων χρηµατοδότησης στο µέλλον. 

 

5.15 Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 254,16

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 0,00

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 0,00

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 254,16

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 0,00

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 254,16

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 0,00  
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5.16 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Ληφθείσες Εγγυήσεις Ενοικίου 0,00 7.293,04 7.293,04

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 7.293,04 7.293,04

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

5.17 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Προµηθευτές 245.178,43 177.120,74 218.911,14

Γραµµάτια και Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχ/νες) 12.500,00 255.916,30 221.672,79

Προκαταβολές πελατών 2.316.719,72 784.025,33 920.549,88

Σύνολο 2.574.398,15 1.217.062,37 1.361.133,81

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.18 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων: 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

ΦΠΑ 1.860,46 0,00 0,00

Φόροι και τέλη αµοιβών προσωπικού 13.076,36 1.494,64 4.342,01

Φόροι και τέλη αµοιβών τρίτων 12.207,28 151,17 1.938,72

Φόροι και τέλη προηγούµενων χρήσεων 23.806,50 20.145,87 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 29.425,62 2.072,43 1.580,64

Σύνολο 80.376,22 23.864,11 7.861,37

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

5.19 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 103.199,73 9.043,27 10.542,33

∆ικαιούχοι αµοιβών 72.560,15 17.287,39 142.877,36

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 19.829,81 7.046,08 0,00

Πιστωτές διάφοροι 10.853,42 1.573,88 2.336,94

Έσοδα εποµένων χρήσεων 87.429,39 95.516,44 1.176,44

Σύνολο 293.872,50 130.467,06 156.933,07

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης την 31/12/2011, η 

Εταιρεία εντός του 2012 προέβη σε ρύθµιση για την αποπληρωµή του.  
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5.20 Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας έχει ως εξής: 

Κύκλος Εργασιών

1/1-

31/12/2011

1/1-

31/12/2010

Πωλήσεις εµπορευµάτων 883.111,01 1.344.852,76

883.111,01 1.344.852,76

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.21 Κόστος πωλήσεων 

Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

Κόστος Πωλήσεων 31/12/2011 31/12/2010

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων 723.333,71 1.137.683,14

Σύνολο 723.333,71 1.137.683,14

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

5.22 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 

Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης για τη χρήση 2011 και 2010 έχουν ως εξής: 

 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 31/12/2011 31/12/2010

Έσοδα από Ενοίκια 5.000,00 57.143,46

∆ιάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 9.497,32 36.620,04

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 15.309,15 6.416,15

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 37.728,24 0,00

Σύνολο 67.534,71 100.179,65

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.23 Ανάλυση λειτουργικών εξόδων ανά κατηγορία 

 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία διοίκησης /διάθεσης της Εταιρείας για τη χρήση 2011, έχει ως ακολούθως: 

 

Εξοδα 

∆ιοίκησης

Εξοδα 

∆ιάθεσης
Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 134.557,66 201.056,35 335.614,01

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 90.647,82 0,00 90.647,82

Παροχές τρίτων -21.717,17 85.980,10 64.262,93

Φόροι - τέλη 0,00 18.654,54 18.654,54

∆ιάφορα έξοδα 19.099,97 28.649,96 47.749,93

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 22.149,41 33.224,13 55.373,54

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 486,66 729,98 1.216,64

Σύνολο 245.224,35 368.295,06 613.519,41  

 

Αντίστοιχα η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας για τη χρήση 2010, έχει ως ακολούθως: 
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Εξοδα 

∆ιοίκησης

Εξοδα 

∆ιάθεσης
Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 85.594,78 128.392,18 213.986,96

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 105.299,21 0,00 105.299,21

Παροχές τρίτων 58.301,96 17.481,86 75.783,82

Φόροι - τέλη 0,00 7.217,69 7.217,69

∆ιάφορα έξοδα 21.246,18 21.266,75 42.512,93

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 18.544,82 27.817,22 46.362,04

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 1.022,29 1.533,44 2.555,73

Σύνολο 290.009,24 203.709,14 493.718,38  

 

 

5.24 Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 

Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης για τη χρήση 2011 και 2010 έχουν ως εξής: 

 

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 31/12/2011 31/12/2010

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 25.749,24 11.768,62

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 789,81

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 365.872,23 0,00

Σύνολο 391.621,47 12.558,43

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.25  Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

31/12/2011 31/12/2010

Έσοδα τόκων από:

-Καταθέσεις Τραπεζών 2.496,59 1.129,81

-Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη) 54.221,61 0,00

56.718,20 1.129,81

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

31/12/2011 31/12/2010

Έξοδα τόκων από:

- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 312,05 0,00

-Τραπεζικά δάνεια 160.747,63 77.232,81

- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 39.650,32 18.979,84

-Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 8.562,41 7.366,83

209.272,41 103.579,48

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.26  Επενδυτικά αποτελέσµατα  

Τα επενδυτικά αποτελέσµατα για τη χρήση 2011 και 2010 έχουν ως εξής: 
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Επενδυτικά Αποτελέσµατα 31/12/2011 31/12/2010

Κέρδος πώλησης µε επαναµίσθωση                     

(sale & leaseback) 6.725,34 6.725,34

Σύνολο 6.725,34 6.725,34

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.27  Φόρος εισοδήµατος  

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2011 31/12/2010

Αναβαλλόµενη Φορολογία -15.783,61 -11.777,28

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0,00 -26.990,76

Σύνολο -15.783,61 -38.768,04

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.28  Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Οι συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις και αγορές προς και από τα συνδεόµενα µέρη της Εταιρείας έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Εσοδα και Έξοδα µε Συνδεόµενα Μέρη

Εσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 31/12/2011 31/12/2010

Μητρική 200.824,68 744.111,81

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 17.057,06 68.386,70

Σύνολο 217.881,74 812.498,51

Λήψη αγαθών &  υπηρεσιών 31/12/2011 31/12/2010

Μητρική 4.404,00 2.400,00

Σύνολο 4.404,00 2.400,00

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

 

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόµενα µέρη της Εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 

 

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις µε Συνδεόµενα µέρη

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από Αγορές Πωλήσεις Προϊόντων

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

Εισπρακτέα 31/12/2011 31/12/2010

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 422,05 0,00

Σύνολο 422,05 0,00

Πληρωτέα 31/12/2011 31/12/2010

Μητρική 2.068.767,22 571.052,95

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.350,25 0,00

Σύνολο 2.070.117,47 571.052,95

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από Αγορές Πωλήσεις Υπηρεσίων

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

Εισπρακτέα 31/12/2011 31/12/2010

∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 65.823,61 61.507,50

Σύνολο 65.823,61 61.507,50  

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς. 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές ή υπόλοιπα απαιτήσεων / υποχρεώσεων στις 

παρουσιαζόµενες χρήσεις. 
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5.29 Εµπράγµατα Βάρη- Εκχώρηση απαιτήσεων 

 

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη και δεν έχει γίνει εκχώρηση απαιτήσεων.  

 

5.30  Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις όπως προκύπτει από το Νοµικό Τµήµα της Εταιρείας. ∆εν 

υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, δεν απαιτείται η διενέργεια σχετικής πρόβλεψης. 

 

5.31  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από τις Αρχές 

Η Εταιρεία είναι ενήµερη προς όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις καθώς έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις 

χρήσεις 2008-2009 βάσει εκκαθαριστικού σηµειώµατος περαίωσης Ν. 3888/2010. Συνεπώς ανέλεγκτες από τις 

αρµόδιες φορολογικές αρχές παραµένουν οι χρήσεις 2010 και 2011. Για τη χρήση 2011  έχει  υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 

Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν παραβάσεις και δεν υπάρχουν ενδείξεις ώστε 

να απαιτείται η διενέργεια σχετικής πρόβλεψης σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

6. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυµάνσεις στα 

επιτόκια, οι τιµές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας.  Η παρουσίαση των  

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας ανά κατηγορία  παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά στην σηµείωση 7. 

Η Εταιρεία ελέγχει και αξιολογεί σε περιοδική βάση, ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά την έκθεσή του, στους 

ανωτέρω κίνδυνους και χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά µέσα όπως η διατήρηση πιστοδοτικών γραµµών, 

καταθέσεις σε τράπεζες εσωτερικού, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές  για να αντισταθµίσει την έκθεσή της σε 

συγκεκριµένες κατηγορίες κινδύνων. Εφαρµόζει πρόγραµµα διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων µε το οποίο 

στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά του αποτελέσµατα που προκύπτει από 

την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και 

των πωλήσεων.  

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από τη οικονοµική διεύθυνση της Εταιρείας. Η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των µορφών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται η Εταιρεία µέσα 

από τις επιχειρηµατικές και τις επενδυτικές τους δραστηριότητες. 

• Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την 

µείωση των κινδύνων και  

• Εκτέλεση/εφαρµογή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που έχει εγκριθεί και από τη ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας. 
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν συναλλάσσεται σε ξένα νοµίσµατα και δεν υπόκειται σε τέτοιο 

κίνδυνο στις παρουσιαζόµενες χρήσεις. 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου: Οι αλλαγές στα επιτόκια µπορούν να επηρεάσουν το καθαρό 

εισόδηµα αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που αναλαµβάνει για τη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων της και των πιστωτικών τόκων από την απόδοση των χρηµατικών διαθεσίµων που διαφυλασσει 

σε τραπεζικά ιδρύµατα.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος προ φόρων της Κατάστασης συνολικών 

εσόδων χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –

1% (2010: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις 

πρόσφατες (ασταθείς) συνθήκες της αγοράς. 

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2011

1% -1%
Αποτελέσµατα προ φόρων -20.995,56 20.995,56

Ίδια κεφάλαια -20.995,56 20.995,56

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2010

1% -1%
Αποτελέσµατα προ φόρων -22.523,89 22.523,89

Ίδια κεφάλαια -22.523,89 22.523,89

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου: Πιστωτικός Κίνδυνος είναι η πιθανή µη έγκαιρη αποπληρωµή προς την Εταιρεία 

των υφιστάµενων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων.  

Η έκθεση της όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µέσα) 

τα  οποία την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων στην  Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10.155,94 24.868,69

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.512.425,88 1.612.503,36

Σύνολο 1.522.581,82 1.637.372,05

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών κινδύνων και επισφαλειών η Εταιρεία  έχει δηµιουργήσει τις 

κατάλληλες υποδοµές και έχει θεσπίσει διαδικασίες σε σχέση µε τα όρια έκθεσης ανά αντισυµβαλλόµενο βάσει της 

πιστοληπτικής του δυνατότητας. Ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και 

ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού κινδύνου. 

Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους η ∆ιοίκηση  προβαίνει σε προβλέψεις για τυχόν  ζηµίες που θα υποστεί από την 

µη  είσπραξή τους (αποµείωση).  

Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας (λαµβάνοντας υπόψη και των οφειλοµένων) συµπεριλαµβανοµένων και των ταµειακών 

διαθεσίµων, δεδοµένου ότι οι αντισυµβαλλόµενες τράπεζες είναι υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας: Η Εταιρεία  διαχειρίζεται προσεκτικά τις ανάγκες ρευστότητας σε καθηµερινή 

βάση, µέσω συστηµατικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και µέσω της καθηµερινής παρακολούθησης των πραγµατοποιούµενων πληρωµών. 
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Παρακολουθεί συνεχώς την ωρίµανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, µε αντικειµενικό σκοπό 

τη διατήρηση µιας ισορροπίας µεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας µέσω της τραπεζικής 

πιστοληπτικής ικανότητάς του, η οποία θεωρείται καλή.  

 

7. Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία 

Τα ποσά που αφορούν την Εταιρεία αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στις χρήσεις που 

αναφέρονται µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 

Σηµείωση 31/12/2011 31/12/2010

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

∆άνεια και απαιτήσεις
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 5.6 13.628,58 12.258,58

13.628,58 12.258,58

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

∆άνεια και απαιτήσεις
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 5.8 & 5.9 1.498.797,30 1.600.244,78

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.10 10.155,94 24.868,69

1.508.953,24 1.625.113,47

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 1.522.581,82 1.637.372,05

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Χρηµατοοικονοµιές υποχρεώσεις αποτιµηµένες 

στο αποσβεσµένο κόστος 5.14 1.068.129,09 1.121.559,17

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 5.16 0,00 7.293,04

1.068.129,09 1.128.852,21

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Χρηµατοοικονοµιές υποχρεώσεις αποτιµηµένες 

στο αποσβεσµένο κόστος 5.14 535.030,09 1.443.905,48

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

5.17 & 5.18 

& 5.19 2.948.646,87 1.371.393,54

3.483.676,96 2.815.299,02

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 4.551.806,05 3.944.151,23

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

8. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου  

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει τη διατήρηση της υψηλής 

πιστοληπτικής της διαβάθµισης  και των υγειών δεικτών κεφαλαίου, να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της (going concern)  και  να  µεγιστοποιήσει την αξία των µετοχών. 

 

Παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, προς τα ξένα κεφάλαια, µείον τα ταµειακά 

διαθέσιµα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2011 και 

2010 αναλύεται ως εξής:  
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31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.839,73 1.149.053

Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων 4.593.178,50 4.023.217,50

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα -10.155,94 24.868,69

Υπόλοιπο 4.583.022,56 4.048.086,19

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ίδια Κεφάλαιο προς ξένα κεφάλαια 0,0028 0,2839

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση µε την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρµογές κατά το 

χρόνο που η οικονοµική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών 

στοιχείων αλλάζουν.  

 

 

9. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

 

Με την από 20.03.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκε νέο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία που λήγει την 20.03.2015.  ∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των 

οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία  αφορούν την εταιρεία και επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

 

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2012 

 

Πρόεδρος του ∆.Σ.  Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο Λογιστής 
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Α.∆.Τ. ΑΖ 601216 

Ιωάννης  

Ροΐδης 

 Α.∆.Τ. ΑΙ 665816  

ΑΡ.. Α∆ΕΙΑΣ 0013126 
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Νόµιµος Ελεγκτής: Βασιλική Παπαζήσιµου - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 32821

Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)

Τύπος ΄Εκθεσης Ελέγχου Ελεγκτή: Γνώµη µε επιφυλάξεις (έµφαση θεµάτων και άλλα θέµατα)

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2011 31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 883.111,01 1.344.852,76
Ενσώµατα Πάγια 1.244.649,13 1.263.441,04 1.183.143,91
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 610,51 1.827,16 4.122,92 Μικτά κέρδη /(ζηµιές) 159.777,30 207.169,62
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 528.000,00 528.000,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13.628,58 12.258,58 21.510,73 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων,  χρηµατοδοτικών  
Αποθέµατα 1.838.176,77 1.741.630,10 1.889.365,27 & επενδυτικών αποτελεσµάτων -777.828,87 -198.927,54
Απαιτήσεις από πελάτες 1.267.015,26 1.305.745,50 1.215.516,15
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 241.937,98 319.367,97 253.342,05 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -923.657,74 -294.651,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.606.018,23 5.172.270,35 5.095.001,03

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (α) -939.441,35 -333.419,91
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (859.584 µετοχές x 3,25€  έκαστη) 2.793.648,00 2.442.000,00 2.442.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -2.780.808,27 -1.292.947,15 -959.527,24 Κατανέµονται σε:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 12.839,73 1.149.052,85 1.482.472,76

- Ιδιοκτήτες -939.441,35 -333.419,91
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.068.129,09 1.121.559,17 389.395,41
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 41.372,45 86.359,31 74.582,03 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 488.391,13 1.357.800,08 1.536.517,18
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.995.285,83 1.457.498,94 1.612.033,65 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (α)+(β) -939.441,35 -333.419,91
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.593.178,50 4.023.217,50 3.612.528,27
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   (α)+(β) 4.606.018,23 5.172.270,35 5.095.001,03

Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες -939.441,35 -333.419,91

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -721.238,69 -150.009,77

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 1.149.052,85 1.482.472,76 1.634.520,72

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -939.441,35 -333.419,91 -152.047,96

Μεταβολή από απορρόφηση θυγατρικής -196.771,77 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 12.839,73 1.149.052,85 1.482.472,76

31/12/2011 31/12/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
31/12/2010 31/12/2009 Κέρδη /(ζηµιές)  προ φόρων -923.657,74 -294.651,87

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.064.521,64 1.451.532,79 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Προσαρµογές των Ιδίων Κεφαλαίων µε βάσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 84.531,21 30.939,97 Προσαρµογή από απορρόφηση θυγατρικής ARCAT ΒΕ 692.689,90 -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1.149.052,85 1.482.472,76 Αποσβέσεις 56.590,18 48.917,77

Προβλέψεις 365.872,23 -
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις -54.222,61
Έσοδα από απόσβεση leasback -6.725,34 -7.660,84

31/12/2010 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 209.272,41 103.579,48

Σύνολο Αποτελεσµάτων µετά φόρων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 387.011,15 Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα -2.495,59 -1.129,81

Προσαρµογές στα αποτελέσµατα µε βάσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα -53.591,24 1.260.981,18 143.706,60
Σύνολο Αποτελεσµάτων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 333.419,91 Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/ (Αύξηση) αποθεµάτων 293.217,79 147.735,17
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -306.363,81 -180.439,67

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 863.848,40 -180.781,83

Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης 850.702,38 -213.486,33

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.188.025,82 -364.431,60

Καταβληθέντες τόκοι -209.272,41 -103.579,48

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 978.753,41 -468.011,08

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων -1.377,67 -1.177,77

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 -259,97

Τόκοι εισπραχθέντες 2.495,59 1.129,81

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.117,92 -307,93

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 83.470,00 1.068.112,18

Αποπληρωµή δανεισµού -991.634,23 -349.957,50

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων -54.141,24 -273.928,33

Πληρωµές τόκων χρηµατοδοτικών µισθώσεων -32.278,61 -9.343,89

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες(γ) -994.584,08 434.882,46

-14.712,75 -33.436,55

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 24.868,69 58.305,24
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 10.155,94 24.868,69

                                                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                          Α.∆.Τ. ΑΙ 665816                                              Α.∆.Τ  ΑΕ-029020
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Ποσά εκφρασµένα σε  €

Στοιχεία και πληροφορίες 15ης χρήσεως  από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 ∆εκεµβρίου 2011

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ARCAT AEBE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.  Συνιστούµε 
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία,  να ανατρέξει  στην διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας,   όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του 
νόµιµου ελεγκτή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. των  ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων                       
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ-ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε €

                                                              Α.∆.Τ  Α.Ζ 601216

       Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΛΠ  ΜΕ ΕΛΠ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ποσά εκφρασµένα σε €

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

                                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                            

                                                                                                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Η εταιρεία καταρτίζει για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία 

οι οικονομικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα  Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οι προσαρμογές των Ιδίων Κεφαλαίων και 

αποτελεσμάτων κατά τη μετάβαση αυτή αναφέρονται στη σημείωση 5.1 των οικονομικών καταστάσεων. 

2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Εκτιμούμε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις και  δεν  υπάρχουν ενδείξεις για τη διενέργεια 

σχετικής  πρόβλεψης.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής  ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, που έχει έδρα στην 

Ελλάδα και κατέχει ποσοστό 100% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

5.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2011 ανέρχεται σε 1 άτομο ενώ κατά την 31.12.2010 ανέρχεται σε 5 άτομα. 

6. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας  αφού ληφθεί υπόψη  και η από  27/12/2011  απόφαση  του ΔΣ περί συγχώνευσης 

δι' απορροφήσεως της εταιρείας από τη μητρική εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2011. 

7. Οι συναλλαγές και υπόλοιπα 31/12/2011 με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

 Έσοδα 217.881,74 ευρώ,  Έξοδα 4.404,00 ευρώ, Απαιτήσεις  422,05 ευρώ, Υποχρεώσεις 2.070.117,47 ευρω και Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης  

65.823,61  ευρώ.

8. Η ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η 27/03/2012.

9. Δεν υπάρχουν στο τέλος της  τρέχουσας χρήσης, μετοχές της εταιρείας που κατέχονται  από την ίδια. 

10. Με το από 20.03.2012 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας εκλεχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που λήγει την 20.03.2015.  Δεν υπάρχουν άλλα 

μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία  αφορούν την εταιρεία και επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

11. Την 28.12.2011 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και «ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, τις από 

12.12.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της απορροφώσας και της απορροφούμενης εταιρείας και την υπ’ αριθ. 10157/22.12.2011 πράξη του Συμβολαιογράφου 

Αθηνών Γεώργιου Ιωάννη Βουδούρη.  Στις  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία της  απορροφούμενης  εταιρείας με συνέπεια τα 

κονδύλια να μη μπορούν  να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης χρήσης.

12. Οι επιφυλάξεις στην έκθεση ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας αναφέρονται  α) στο θέμα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 

Κ.Ν.2190/1920,  β) στη  μη διενέργεια πρόβλεψης ποσού € 200.000 για κάλυψη ζημιών από μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων της, με συνέπεια τα αποτελέσματα της τρέχουσας 

χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και β) στη μη διενέργεια  πρόβλεψης  για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για την ανέλεγκτη από τις 

φορολογικές αρχές  χρήση 2010 το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας. Οι εμφάσεις αναφέρονται α) στο γεγονός ότι οι  οικονομικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας  αφού ληφθεί υπόψη  και η από  27/12/2011  απόφαση  του Δ.Σ. της εταιρείας περί συγχώνευσης δι' 

απορροφήσεως της από τη μητρική εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2011 και β)  στη μη συγκρισιμότητα των κονδυλίων  της τρέχουσας 

χρήσης με αυτά  της προηγούμενης  λόγω  της απορροφήσεως της ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Τα άλλα θέματα αναφέρονται α) στο γεγονός ότι η ελεγχόμενη εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 καταρτίζει για πρώτη φορά οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί 

σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία και β) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2010 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος εξέφρασε γνώμη με διαφοροποίηση.


