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ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

« ΜΟΖΑΣ  ΑΕ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  » 

που εδρεύει στη Λάρισα 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υποβάλλουμε στην κρίση σας τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 01.01.2013 – 
31.12.2013, βάσει του Κ.Ν.2190/1920 (άρθρο 135) και κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την 
παρούσα έκθεση πεπραγμένων για την υπόλογο χρήση. 
 
Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε τα εξής : 
 

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η οικονομική ύφεση και οι νομοθετικές παλινωδίες δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στην 
αγορά του αυτοκινήτου για το έτος 2010,2011,2012 και 2013 το οποίο συνεχίζεται και το έτος 2014 με 
τις πωλήσεις νέων Ι.Χ. να συρρικνώνονται. 
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε κατά το 
έτος 2013 στο ποσό των 1.871.862,85€ έναντι  των 1.193.240,47€ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή 
σημείωσε αύξηση  κατά 57%. Η αύξηση του τζίρου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων των 
αυτοκινήτων που σημειώθηκε μέσα στο 2013. 
Τα οργανικά έσοδα και έξοδα για την χρήση που έκλεισε 31/12/2013, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα 
της προηγούμενης χρήσεως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 
 

 

   ΟΡΓΑΝΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ    ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2012 
1. Πωλήσεις εμπορευμάτων Λ / 70 1.692.620,87 919.830,04 
2. Πωλήσεις λοιπών αποθ/των & άχρηστου υλικού Λ / 72 483,88 2.161,49 
3. Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) Λ / 73 178.758,10 271.248,94 
4. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών Λ/ 74 11.863,35 6.182,21 

5. Έσοδα κεφαλαίων Λ/ 76 0,53 0,05 

  Σύνολο οργανικών εσόδων   1.883.726,73 1.199.422,73 

          
          
  ΟΡΓΑΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ   ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2012 

1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Λ / 60 403.438,06 594.671,23 
2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Λ / 61 6.083,74 26.716,98 
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3. Παροχές τρίτων Λ / 62 78.922,64 97.334,56 
4. Φόροι - τέλη  Λ / 63 33.026,88 34.712,47 
5. Διάφορα έξοδα Λ / 64 33.337,38 37.552,29 
6. Τόκοι και συναφή έξοδα Λ / 65 250.467,30 298.546,12 

7. 
Αποσβ. Παγίων στοιχείων ενσωματωμένων στο 
λειτουργικό κόστος Λ / 66 91.903,09 

134.947,92 

8. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Λ / 68 0,00 0,00 

  Σύνολο οργανικών εξόδων   897.179,09 1.224.481,57 

 
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 
Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 

 
3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 

 
Το 2014 προβλέπεται να είναι μια χρονιά προκλήσεων και ανακατατάξεων για το σύνολο της 
οικονομίας στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς, κυρίως εξ αιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 
ύφεσης. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των αγοραστών αλλάζει τα δεδομένα του 
ανταγωνισμού και τον θέτει σε νέες βάσεις. 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η συρρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου και οι εταιρείες που 
απασχολούνται με το εμπόριο αυτοκινήτων με το πέρασμα του χρόνου θα γίνουν λιγότερες. 
Αυτό μας γεννά την ευκαιρία να εδραιωθούμε στην τοπική αγορά και να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς 
μας 
τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο δίκτυο της μητρικής εταιρείας. 
 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής : 

 

I. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 
 

ΧΡΗΣΗ 2013 = 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

= 
868.816,67 

= 14,18% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.127.691,62 

                

ΧΡΗΣΗ 2012 = 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

= 
770.774,00 

= 12,55% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.143.744,42 

                

ΧΡΗΣΗ 2013 = 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

= 
5.258.874,95 

= 85,82% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.127.691,62 

                

ΧΡΗΣΗ 2012 = 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

= 
5.372.970,42 

= 87,45% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.143.744,42 

 
 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 



 

  
5 

ενεργητικό. 
 
 

II. Αριθμοδείκτες ρευστότητας 
 

         ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΕΣΗ)   
 

ΧΡΗΣΗ 2013 = 
ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

= 
606.368,77 

= 20,18% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.003.562,78 
                

ΧΡΗΣΗ 2012 = 
ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

= 
479.978,96 

= 17,36% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.765.085,52 

 
 
          ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΛΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

ΧΡΗΣΗ 2013 = 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

= 
37.287,43 

= 1,24% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.003.562,78 

                

ΧΡΗΣΗ 2012 = 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

= 
14.298,10 

= 0,52% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.765.085,52 

 
 
 
 
 
 
III. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΡΕΩΣΤΩΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
 

ΧΡΗΣΗ 2013 = 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

= 
1.871.862,85 

= 328,93% 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤ.ΑΠΟΘ. & ΥΠΗΡ. 569.081,34 

                

ΧΡΗΣΗ 2012 = 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

= 
1.193.240,47 

= 256,24% 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤ.ΑΠΟΘ. & ΥΠΗΡ. 465.680,86 

       
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΧΡΗΣΗ 2013 = 
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

= 
1.314.366,10 

= 55,80% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜ.ΑΠΟΘ. & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.355.360,69 

                

ΧΡΗΣΗ 2012 = 
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

= 
687.207,00 

= 31,96% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜ.ΑΠΟΘ. & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.150.498,72 
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ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΧΡΗΣΗ 2013 = 
360 ημέρες = 360 = 109,75 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 
(ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ)   3,28     

                

ΧΡΗΣΗ 2012 = 
360 ημέρες = 360 = 140,63 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 
(ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ)   2,56     

 
ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 

ΧΡΗΣΗ 2013 
360 ημέρες 

= 
360,00 

=      642,86 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

0,56 

ΧΡΗΣΗ 2012 
360 ημέρες 

= 
360,00 

= 1.125,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

0,32 

 
 

5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας. 
 
 

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
  
Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα. 
 
 

7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η εταιρεία  δεν έχει υποκατάστημα.   
 
 

8. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ακίνητα με τις παρακάτω αξίες: 
 
 

  ΑΞΙΑ  ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

  ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ € 2.235.500,00 0,00 2.235.500,00 

ΚΤΙΡΙΑ € 3.493.717,33 820.963,25 2.672.754,08 

  5.729.217,33 820.963,25 4.908.254,08 
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9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2013 ανέρχονται σε -1.039.688,56€, έναντι -590.639,45 € της 
προηγούμενης χρήσης. Στην προς έλεγχο χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/13 η Διοίκηση της 
εταιρείας δεν έκρινε αναγκαίο το σχηματισμό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων η οποία ανέρχεται 
από την προηγούμενη χρήση σε ποσό € 1.041.463,73. Οι ζημίες προ φόρων και προβλέψεων 
διαμορφώθηκαν σε € -343.718,01 για το 2013 έναντι  € -799.218,48 για την προηγούμενη χρήση, η 
μείωση αυτή των κερδών προ φόρων και προβλέψεων οφείλεται στην μείωση του τζίρου λόγω της 
οικονομικής κρίσης. 
Το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία των αποτελεσμάτων αναφέρονται 
με κάθε λεπτομέρεια στον υπό δημοσίευση Ισολογισμό, στην κατάσταση  Αποτελεσμάτων Χρήσης, 
στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, στην κατάσταση ταμειακών ροών και στις Σημειώσεις επί 
των Οικονομικών Καταστάσεων - Προσάρτημα την  31/12/2013. 

Μετά την ανωτέρω παρουσίαση των πεπραγμένων παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις κατά νόμο 
προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης. 
 
 

Λάρισα 30 / 04 / 2014 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.  &                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
                                                                     

 

   ΙΩΑΝΝ. ΜΟΖΑΣ                                                  ΔΗΜ. ΜΟΖΑΣ                               ΖΩΗ  ΜΟΖΑ 

 

Α. Δ. Τ.  ΑΚ 411851                                            Α. Δ. Τ.   Σ 462442                       Α. Δ. Τ. ΑΗ 768288 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΟΖΑΣ ΑΕ–ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ–ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΟΖΑΣ ΑΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ–
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»Γ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 
31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασμό «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» 
περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους και προς τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, συνολικού ποσού ευρώ 1.650.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 
αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν έχει 
σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 350.000,00 περίπου, με 
συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα αποτελέσματα χρήσης 
και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. 2) Δεν λάβαμε επιστολή από τον Νομικό Σύμβουλο της 
εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη 
για την μη ύπαρξη αγωγών τρίτων κατά της εταιρείας. 3) Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 
27.3.2 των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006-2010, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η 
έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ 
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για το θέμα αυτό. 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 
‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
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κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΜΟΖΑΣ ΑΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ–
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 
και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Έμφαση Θέματος 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς στη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη 
σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων 
Κεφαλαίων της εταιρίας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης, το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων 
του ενεργητικού  κατά ποσό 2.145 χιλ. Ευρώ. Τα θέματα αυτά αποτελούν σημαντική ένδειξη για 
ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας.  
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
1) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 2) Στο λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 48.676,20 που έχει 
δοθεί, σε  προηγούμενες χρήσεις, σε όργανο διοίκησης της εταιρίας για την διεκπεραίωση διαφόρων 
υποθέσεών της, το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 
2190/1920 
 

 
 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14501 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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 Σημείωση  
1/1-

31/12/2013 
 

1/1-
31/12/2012 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

     

Έσοδα   1.871.862,85  1.193.240,47 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 5  (1.680.364,67)  (1.114.483,88) 

Μικτό κέρδος   191.498,18  78.756,59 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 4  60.347,25  17.368,98 

   251.845,43  96.125,57 
      
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6  (147.548,52)  (330.883,88) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7  (161.421,02)  (203.929,20) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  8  (36.127,13)  (61.984,90) 

Ζημίες εκμεταλλεύσεως   (93.251,24)  (500.672,41) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 9  (250.466,77)  (298.546,07) 

Αποτελέσματα προ φόρων   (343.718,01)  (799.218,48) 
Φόρος εισοδήματος – τρέχων 10  0,00  (10.006,35) 
Αναβαλλόμενοι φόροι 10  (105.331,10)  (257.665,29) 

Αποτελέσματα μετά φόρων    (449.049,11)  (1.066.890,12) 

      
      

 
 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΜΟΖΑΣ Α.Ε – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ για τη χρήση 
2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Απριλίου 2014.  
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ   
Το Μέλος του Δ.Σ. 

      
& Διευθύνων Σύμβουλος         Το Μέλος του Δ.Σ.    

             
             
             
             
             

ΜΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΜΟΖΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

  ΜΟΖΑ ΖΩΗ    

Α.Δ.Τ.   ΑΚ 411851   Α.Δ.Τ.  Σ 462442   Α.Δ.Τ.  ΑΗ  768288    
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 
31ης Δεκεμβρίου 2013 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

Σημείωση   31/12/2013   31/12/2012 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11  4.930.861,57  5.036.219,48 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 12  0,32  6.817,87 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13  49.946,66  102.928,97 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10  278.066,40  227.004,10 

   5.258.874,95  5.372.970,42 

      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα 14  262.447,90  290.795,04 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 15  569.081,34  465.680,86 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16  37.287,43  14.298,10 

   868.816,67  770.774,00 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   6.127.691,62  6.143.744,42 

      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Κεφάλαιο και αποθεματικά      
Μετοχικό κεφάλαιο 17  701.908,80  701.908,80 
Αποθεματικά κεφάλαια 18  182.662,43  182.662,43 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο   -1.924.259,79  -1.475.210,68 

   -1.039.688,56  -590.639,45 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμα δάνεια 20  3.511.854,27  3.391.997,16 
Δικαιώματα εργαζομένων 21  26.083,89  74.236,47 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

10  623.081,00  466.687,60 

Λοιπές υποχρεώσεις 22  2.798,24  36.377,12 

   4.163.817,40  3.969.298,35 

      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23  2.355.360,69  2.150.498,72 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 20  648.202,09  614.586,80 
Τρέχων φόρος εισοδήματος   0,00  0,00 

   3.003.562,78  2.765.085,52 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  6.127.691,62  6.143.744,42 



ΜΟΖΑΣ Α.Ε-  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

 Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 

12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Υπόλοιπο εις 

νέο 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 701.908,80 182.662,43 -408.320,56 476.250,67 
Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2012 
Αποτελέσματα περιόδου 

  
-1.066.890,12 -1.066.890,12 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 -1.066.890,12 -1.066.890,12 

Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών    0,00 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου    0,00 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2012 701.908,80 182.662,43 -1.475.210,68 -590.639,45 

Υπόλοιπα την 1 Ιανουαρίου 2013 701.908,80 182.662,43 -1.475.210,68 -590.639,45 

Αποτελέσματα περιόδου   -449.049,11 -449.049,11 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου     

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2013 701.908,80 182.662,43 -1.924.259,79 -1.039.688,56 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    

 
1/1/2013-

31/12/2013  
1/1/2012-

31/12/2012 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:    
Κέρδη προ φόρων (343.718,01)  (799.218,48) 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις 91.903,09  134.947,92 
Προβλέψεις (48.152,58)  (7.102,77) 
Κέρδη από πώληση παγίων  (152,83)  (3.780,44) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 250.467,30  298.546,12 

 (49.653,03)  (376.607,65) 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 28.347,14  36.012,98 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (50.418,17)  120.906,04 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 161.276,74  418.131,36 
(Μείον):    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (250.467,30)  (298.546,12) 
Καταβεβλημένοι φόροι 10.006,35  0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (150.908,27)  (100.103,39) 
    
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: 
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων    
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00  (2.460,00) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 20.425,20  6.151,06 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 20.425,20  3.691,06 
    
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:    
Είσπραξη από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου    
Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 153.472,40  43.977,18 
Μερίσματα πληρωθέντα    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  153.472,40   43.977,18 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) 22.989,33  -52.435,15 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 14.298,10  66.733,25 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 37.287,43  14.298,10 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων  
 
1. Σύσταση και δραστηριότητες 
 
1.1  Γενικές πληροφορίες 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 στη Λάρισα και εδρεύει στην Ελλάδα, Νομός Λάρισας, Δήμος 
Λάρισας 3ο Χιλ. Εθνικής Οδού Λάρισας - Θεσσαλονίκης. Προήλθε από τη συγχώνευση των 
εταιρειών «ΖΩΗ Δ. ΜΟΖΑ Ε.Ε.Ε.» και «ΖΩΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Η διάρκειά 
της ορίστηκε σε τριάντα  (30) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης στο βιβλίο 
«Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών» της Διεύθυνσης Εμπορίου, της απόφασης για τη σύσταση 
της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων μπορεί να παραταθεί  ή συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειας.  
.    
1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας 
 
Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία ειδών αυτοκινήτων, ανταλλακτικών κ.λπ. 
συναφών ειδών, η ανάληψη πάσης φύσεως αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερικού, η 
ίδρυση και εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων φορτηγών, επιβατηγών, 
λεωφορείων κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία και επιχείρηση, σχετική με το 
αυτοκίνητο. Ειδικότερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην μεταπώληση αυτοκινήτων και 
λοιπών προϊόντων παραγωγής της MERCEDES BENZ καθώς και στην λειτουργία και 
εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων τύπου MERCEDES BENZ. 
 

2.   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2013 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την 
αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) 
και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως 
αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.  
2.2 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίσθηκε ότι η εταιρεία θα 
συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί 
από την Ε.Ε. για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και στο εξής. 
Συνεπώς, η Εταιρεία εφάρμοσε τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» με ημερομηνία μετάβασης την 1η 
Ιανουαρίου 2007. Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσης που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2008. 



ΜΟΖΑΣ Α.Ε-  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

 Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
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2.3 Εφαρμογή σημαντικών λογιστικών κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει 
εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και 
τα καταχωρημένα ποσά στους λογαριασμούς Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. 
Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από αυτά που έχουν εκτιμηθεί.   
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εμπειρία του 
παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι 
αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και στις 
επόμενες περιόδους. 
Οι βασικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση της 
εταιρείας αφορούν: 

 Τον προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκειας ζωής και της υπολειμματικής αξίας των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 Την ένταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες. 
 Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισμό της 

πρόβλεψης επισφάλειας. 
 Την αξιολόγηση της απαξίωσης των αποθεμάτων και του προσδιορισμού της 

πρόβλεψης απαξίωσης. 
 Την ένταξη των συμβάσεων μίσθωσης με τρίτους σε χρηματοδοτικές και 

λειτουργικές. 
 Τον προσδιορισμό των παροχών στο προσωπικό μετά την αποχώρηση από την 

υπηρεσία. 
 Τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών 

μέσων. 
 Τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από ενδεχόμενα γεγονότα. 

Περιοχές  στις οποίες εφαρμόστηκαν κρίσεις και λογιστικές εκτιμήσεις, με επίδραση στα 
ποσά των οικονομικών καταστάσεων  και στις γνωστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στις 
αντίστοιχες σημειώσεις, είναι ο προσδιορισμός της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των 
ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, και τα δικαιώματα εργαζομένων. 

2.4. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από 
την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω.  
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση  των  

στοιχείων  των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές 

οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών 

Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά 

ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο . Η τροποποίηση 

επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της 

Εταιρείας. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση  

υποκείμενων  περιουσιακών  στοιχείων» 

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που 

σχετίζεται με ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να 

ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. 

Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται 

με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία 

παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση 

της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που 

επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από 

συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων παροχών - «μέθοδος 

περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. 

Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος 

στα αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 19  απαιτεί αναδρομική εφαρμογή και η επίδραση από την  υιοθέτησή 

του παρουσιάζεται στη Σημείωση  16  των οικονομικών καταστάσεων 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς – Σοβαρός  υπερπληθωρισμός  και  άρση  καθορισμένων ημερομηνιών  για  

υιοθετούντες  για  πρώτη  φορά» 

Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση 

στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ 
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και το λειτουργικό της νόμισμα είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να 

καθορίσει αν κατά την ημερομηνία μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν 

«ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της 

εξαίρεσης να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν 

την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία  μετάβασης 

στα ΔΠΧΑ και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων 

αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του 

νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει 

ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριμένες 

ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις 

που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση 11στην εύλογη αξία κατά 

την αρχική αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές 

αντικαθίστανται από τη φράση «ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς-

Κρατικά Δάνεια» 

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα 

πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 

αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει 

από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το 

όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της 

αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και 

αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία θα 

πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη 

λογιστική αξία που είχε το δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, 

μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα 

ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την 

ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση 

υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση 

δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 

εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η 

χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή 

ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο 

γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 
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διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη 

δραστηριότητα απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για 

να αποκτηθεί πρόσβαση σε μεταλλευτικά κοιτάσματα.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle), 

εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας.  

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 

περισσότερες από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική 

οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε 

από μία προγενέστερη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση 

όταν μια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε 

εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις 

πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον 

συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα 

ΔΠΧΑ. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να 

ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον 

ορισμό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με 

διανομές προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 
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ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία 

και τις υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία  

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  

είναι υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η  

Εταιρεία  δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση 

τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 

(Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2014. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον 

συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις .  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το 

Νοέμβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που 

σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ 

πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθμισης. Σε  

επόμενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση 

των χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν μπορεί να 

εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 

Ιανουαρίου 2015. 
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 

τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις 

αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία  εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες  

Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  

οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 

«Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές  

οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και  

κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το  αργότερο,  

από  την  ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει  την  1η  

Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των 

προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  

καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις 

και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον 

λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να 

παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 

λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 

11 «Σχήματα  υπό κοινό έλεγχο». 
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ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση 

- οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, 

προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η 

οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να 

βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από 

κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού 

συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά 

στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 

είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την 

ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν 

σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με 

αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει 

επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να 

υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 

αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και 

τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 

θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 

(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή 

όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το 

ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν 

επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση  στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, 

περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως 
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προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη  

ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την 

απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις 

Εταιρείες Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  

παρέχουν μια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων 

και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε 

θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές 

στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση 

καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που 

ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις 

ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό 

των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία 

μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -

Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση 

όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να 

εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή 

κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2014. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να  έχει επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.  
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που 

συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, 

επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό 

των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 

2013 δύο κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω 

τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών 

αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους 

προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης» 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. 

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην 

εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  

ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των 

προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά 

στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και 

του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
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και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, 

απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων 

αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού 

στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας. 

Δ.Λ.Π. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός 

υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το 

οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο 

ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να 

εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις 

πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη 

λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του 

χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις 

συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά 
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Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση. 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον 

ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, 

απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 

3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω: 
 

3.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 
 

Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου  νομίσματος που ίσχυε την 
ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα 
νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε ξένα 
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα κέρδη 
και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από  την 
αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις 
αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και (β) την τυχόν ζημία απομείωσης. 
Το αρχικό κόστος κτήσης παγίων αποτελείται από την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων 
των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς, των αποζημιώσεων 
λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να 
καταστούν τα πάγια λειτουργικά και έτοιμα για την κατά προορισμό χρήση τους. Τα γήπεδα 
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία ως τεκμαιρόμενο κόστος την 1/1/2007. Η εύλογη αξία 
προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες εκτιμητές. 
Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 
αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες 
οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα 
της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 
Κατά την απόσυρση ή πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το σχετικό κόστος και οι 
σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική 
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης. 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση τη σταθερή 
μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων 
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περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων                                                                                     50     
έτη  
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις       7 έτη 
Μεταφορικά μέσα    7 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  3-7 έτη 
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα 
στα αποτελέσματα. 
 

3.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους 
αξία δεν θα ανακτηθεί,  δηλαδή όταν η λογιστική τους αξία υπερβαίνει το ποσό που 
ανακτάται από την χρήση ή πώλησή τους. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία 
απομείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής 
πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή 
πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 
οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 
του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού 
στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το 
ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το 
περιουσιακό στοιχείο. 
Αναστροφή ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η αναστροφή της απομείωσης 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 
3.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει την αξία αγοράς και όλες τις 
αναγκαίες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι να αποθηκευτούν και να είναι έτοιμα 
για πώληση. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή 
πώλησης τους στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας, μειωμένη με τα εκτιμώμενα 
αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εξετάζονται ως 
προς την απομείωσή τους τα αποθέματα που είναι απαξιωμένα, άχρηστα και με πολύ 
χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα.  
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3.5 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν η εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν 
θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, σύμφωνα με τους όρους της κάθε 
συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της 
πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας 
των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, οι 
οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται 
ως δαπάνη στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

3.6 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως, 
επενδύσεις σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία λήξης μέχρι τρεις μήνες. Τα στοιχεία των 
διαθεσίμων και ταμιακών ισοδύναμων έχουν ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 
 

3.7 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το άμεσα αποδοτέο κόστος για την 
έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.  
 
3.8 Δάνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα 
στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του προεξοφλητικού 
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των δανείων. 
 

3.9 Λειτουργικές Μισθώσεις 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι 
πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
3.10 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο 
τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας 
όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και 
υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Ο αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, 
σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως 
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του 
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ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές 
φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές 
(αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται 
ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 
διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα 
υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το 
σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 
προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις 
φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών 
(και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
3.11 Μερίσματα 
 
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
3.12  Παροχές σε εργαζόμενους 
 
3.12.1  Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 
 
3.12.2 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών  
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 
που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και 
ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει 
μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται 
από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για 
την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Οι υποχρεώσεις για 
εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα κατά το χρόνο που οφείλονται. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία 
νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το 
πρόγραμμα.  
3.12.3 Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών 

Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την 
έξοδο από την υπηρεσία, εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». 
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας που απορρέει από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών  
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προς το προσωπικό για τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της 
προϋπηρεσίας του καθενός προσμετράτε και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να 
καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο 
χρόνο καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την 
απόδοση, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου. 
 
3.13 Χρηματοοικονομικά εργαλεία 
 
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές 
καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. 
Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρείας 
πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία 
απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.  
 

3.14 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που 
καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των 
συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών 
αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, 
λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της 
περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.  
 
3.15 Έξοδα 
3.15.1 Λειτουργικές μισθώσεις 
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 
 
3.15.2 Κόστος χρηματοδότησης 
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
3.16 Κέρδη ανά μετοχή  
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με 
το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια 
της συγκεκριμένης περιόδου. 
 
3.17 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη 
επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της 
δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός 
τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο 
αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας). Η Εταιρεία τη χρήση 1 Ιανουαρίου 
έως 31 Δεκεμβρίου 2012 δραστηριοποιήθηκε στην μεταπώληση Αυτοκινήτων τύπου 
MERCEDES BENZ και στην εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων. 
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             Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων 

 

4. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
1/1/2013 - 

31/12/2013 
1/1/2012 - 

31/12/2012 
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 11.863,35 6.182,21 
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα υπηρεσιών 0,00 0,00 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 69,51 215,82 
Έκτακτα και ανόργανα κέρδη 261,81 3.868,18 
Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 48.152,58 7.102,77 

  60.347,25 17.368,98 

 

5. Κόστος πωλήσεων 

 

  
1/1/2013 - 

31/12/2013 
1/1/2012 - 

31/12/2012 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 197.588,78 332.452,20 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.891,10 5.084,39 

Παροχές τρίτων 42.324,50 4.532,66 

Έξοδα από φόρους-τέλη 20.419,49 0,00 

Διάφορα έξοδα 15.704,69 8.667,74 

Έξοδα αποσβέσεων 56.813,69 40.385,38 

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 1.342.622,42 723.361,51 

  1.680.364,67 1.114.483,88 

 

6. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως:     

  
1/1/2013 - 

31/12/2013 
1/1/2012 - 

31/12/2012 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 85.148,08 94.596,40 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 986,62 20.264,29 

Παροχές τρίτων 26.258,84 87.978,72 

Έξοδα από φόρους – τέλη 9.399,59 34.712,47 

Διάφορα έξοδα 7.801,86 27.203,63 

Έξοδα αποσβέσεων 17.953,53 66.128,37 

Υπόλοιπο 147.548,52 330.883,88 
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7. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως     

      

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως:     

  
1/1/2013 - 

31/12/2013 
1/1/2012 - 

31/12/2012 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 120.701,20 167.622,63 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 206,02 1.368,30 

Παροχές τρίτων 10.339,30 4.823,18 

Φόροι-τέλη            3.207,81            0,00 

Διάφορα έξοδα 9.830,83            1.680,92 

Έξοδα αποσβέσεων 17.135,87 28.434,17 

Υπόλοιπο 161.421,02 203.929,20 

 

8. Λοιπά λειτουργικά έξοδα     

      

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:     

  
1/1/2013 - 

31/12/2013 
1/1/2012 - 

31/12/2012 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 25.414,85 61.941,03 

Έκτακτες ζημίες 108,98 43,87 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 
     

10.603,30 
     

0,00 

Υπόλοιπο 36.127,13 61.984,90 

 

9. Κόστος χρηματοδότησης      

      

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (έσοδα) αναλύονται ως ακολούθως:     

  
1/1/2013 - 

31/12/2013 
1/1/2012 - 

31/12/2012 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 250.467,30 298.546,12 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 0,53 0,05 

Σύνολο κόστους χρηματοδότησης 250.466,77 298.546,07 

 

10. Φόροι Εισοδήματος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
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  31/12/2013  31/12/2012 
Φόρος Εισοδήματος και λοιποί φόροι  0,00  (10.006,35) 
Αναβαλλόμενος φόρος  (105.331.10)  (257.665,29) 

Φόρος Εισοδήματος στα Αποτελέσματα 
Χρήσεως 

 
(105.331,10) 

 
(267.671,64) 

     
  31/12/2013  31/12/2012 
Ζημίες προ φόρων  (343.718,01)  (799.218,48) 
     
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό 
συντελεστή της Εταιρείας (2013: 26 %, 2012: 20 
%) 

 
(89.366,68)  (159.843,70) 

Φόρος μόνιμων διαφορών (65.647,64*26%)  17.068,38  22.773,89 
Φόρος προσαρμογών   (43.639,15)  (140.608,18) 
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι  10.606,35  10.006,35 

Φόρος Εισοδήματος στα Αποτελέσματα Χρήσης 
 

(105.331,10)  
 

(267.671,64) 
 
 
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για 
σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής 
αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets 
ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική 
απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 
 
 
 

   

 31/12/2013  31/12/2012 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 278.066,40  227.004,10 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (623.081,00)  (466.687,60) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό (345.014,60)  (239.683,50) 
    
 31/12/2013  31/12/2012 
Υπόλοιπο έναρξης (239.683,50)  17.981,79 
Φόρος αποτελεσμάτων (105.331,10)  (257.665,29) 

Υπόλοιπο τέλους (345.014,60)  (239.683,50) 
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31/12/2012  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων  
                         

31/12/2013 
        
Επίδραση από ενσώματες 
ακινητοποιήσεις   (466.687,60)  (156.393,40)  (623.081,00) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις   (466.687,60)  (156.393,40)  (623.081,00) 

        
        
Διαγραφή εξόδων 
εγκαταστάσεως   3.864,05  (3.360,04)  504,01 
Φορολογικές ζημίες   0,00    0,00 
Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία   14.847,30  (8.065,48)  6.781,82 
Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων   208.292,75  62.487,83  270.780,57 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις    227.004,10  (51.062,30)  278.066,40 

        
Καθαρές αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις    (239.683,50)  (105.331,50)  (345.014,60) 
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11. Ενσώματες ακινητοποιήσεις             

              

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως:       

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ              

  

Γήπεδα  
οικόπεδα 

Κτίρια  
εγκατ/σεις 

Μηχ/ματα    
μηχ/γικές 
εγκατ/σεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα  
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

1/1/2012-31/12/2012             

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης             

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 2.235.500,00 3.493.717,33 228.672,15 54.716,62 359.260,30 6.371.866,40 

Αγορές χρήσης 1/1/2012-31/12/2012   0,00 0,00 2.460,00 0,00 2.460,00 

Πωλήσεις/ Διαγραφές χρήσης 1/1/2012-
31/12/2012       2.460,00 550,00 3.010,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 2.235.500,00 3.493.717,33 228.672,15 54.716,62 358.710,30 6.371.316,42 

              

Σωρευμένες αποσβέσεις             

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 0,00 681.214,55 186.360,01 23.617,44 336.830,78 1.228.022,78 

Αποσβέσεις χρήσης 1/1/2012-31/12/2012   69.874,35 12.684,15 6.707,50 17.808,16 107.074,16 

Πωλήσεις / Διαγραφές χρήσης 1/1/2012-
31/12/2012             

Σύνολο κατά την 31/12/2012 0,00 751.088,90 199.044,16 30.324,94 354.638,94 1.335.096,94 

              

Αναπόσβεστη αξία             

Κατά την 31/12/2012 2.235.500,00 2.742.628,43 29.627,99 24.391,68 4.071,36 5.036.219,48 
 

 

 



 

  
35 

 

 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ (συνέχεια)             

  

Γήπεδα  
οικόπεδα 

Κτίρια  
εγκατ/σεις 

Μηχ/ματα    
μηχ/γικές 
εγκατ/σεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα  
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

1/1/2013-31/12/2013             

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης             

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2013 2.235.500,00 3.493.717,33 228.672,15 54.716,62 358.710,30 6.371.316,42 

Αγορές χρήσης 1/1/2013-31/12/2013   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις/ Διαγραφές χρήσης 1/1/2013-
31/12/2013      738,80 30.716,62  

30.716,64 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 2.235.500,00 3.493.717,33 227.933,35 24.000,00 358.710,30 6.339.860,98 

              

Σωρευμένες αποσβέσεις             

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2013 0,00 751.088,90 199.044,16 30.324,94 354.638,94 1.335.096,94 

Αποσβέσεις χρήσης 1/1/2013-31/12/2013   69.874,35 8.248,74 4.182,70 2.779,75 85.085,54 

Πωλήσεις / Διαγραφές χρήσης 1/1/2013-
31/12/2013   

  675,41 10.507,66   11.183,07 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 0,00 820.963,25 206.617,49 23.999,98 357.418,69 1.408.999,41 

              

Αναπόσβεστη αξία             

Κατά την 31/12/2013 2.235.500,00 2.672.754,08 21.315,86 0,02 1.291,61 4.930.861,57 

       
 

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθηκών υπέρ τράπεζας Εθνικής ποσού € 5.000.000,00 για εξασφάλιση δανείου 

καθώς και υποθήκη υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων ποσού € 638.913,04.
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12. Ασώματες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν αγορά προγράμματος 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης συνολικής αξίας 
κτήσεως € 114.760,04. Αφαιρώντας τις αποσβέσεις ύψους € 114.759,72προκύπτει 
υπόλοιπο ασώματων ακινητοποιήσεων € 0,32. 
   
13. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις 
ύψους € 49.946,66. 
. 
14. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 31/12/2013 31/12/2012 
   
Εμπορεύματα 262.447,90 290.795,04 

  262.447,90 290.795,04 

Τα αποθέματα  περιλαμβάνουν, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά  και υλικά επισκευής. Κατά την 
ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία είναι η εκτιμώμενη αξία πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων 
λαμβανομένων υπόψη όμως και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 
πραγματοποιηθεί η πώληση. Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού όρου. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των 
αποθεμάτων. Για τη χρήση 1/1-31/12/2013 δεν προέκυψε ανάγκη σχηματισμού 
προβλέψεων. 
 

15. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 31/12/2013  31/12/2012 
Πελάτες 486.486,05  391.185,16 
Γραμμάτια εισπρακτέα 19.741,96  19.741,96 
Επιταγές εισπρακτέες 1.031.130,05  1.030.426,48 
Χρεώστες διάφοροι 1.003,69  1.187,97 
Προκαταβολές 64.651,76  55.904,56 

  Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 7.531,56  7.531,56 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00  1.166,90 
Υπόλοιπο   1.507.144,59 
Μείον: σχηματισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (1.041.463,73)  (1.041.463,73) 

Σύνολο 569.081,34  465.680,86 



 

  
37 

 
Ανάλυση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 

  31/12/2013  31/12/2012 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.041.463,73  1.041.463,73 
Προβλέψεις περιόδου 0,00  0,00 

  1.041.463,73  1.041.463,73 

 
 
Η εύλογη αξία των εμπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες. Η διοίκηση δεν 
αναμένει ζημίες πέραν των σχηματισθεισών προβλέψεων από τη μη είσπραξη  των 
υπολοίπων των πελατών.  
 
Τα χρονικά όρια είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 

Συνολικές απαιτήσεις Μέχρι 90 ημέρες 
Από 90-150 

ημέρες 
150 ημέρες και 

άνω Σύνολο 

Εταιρεία 269.081,34 200.000,00 100.000,00 569.081,34 
 
 

16. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές 
καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα: 
 

    
 31/12/2013  31/12/2012 
Ταμείο 30.197,27  8.501,23 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7.090,16  5.796,87 

Υπόλοιπο 37.287,43  14.298,10 

 
 
17. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 13.960 κοινές ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας € 50,28 εκάστη. 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ                
31/12/2011 

    
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΖΑΣ 9.772 491.336,16 70,00% 
ΖΩΗ ΜΟΖΑ 4.188 210.672,64 30,00% 
 13.960 701.908,80 100,00% 
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18. Αποθεματικά 
 
Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

    
 31/12/2013  31/12/2012 
Τακτικό αποθεματικό 12.694,30  12.694,30 
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 169.968,13  169.968,13 

Υπόλοιπο 182.662,43  182.662,43 

 
 
19. Μερίσματα  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρείες είναι 
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος ως πρώτο μέρισμα ποσό που αντιστοιχεί στο 35% 
των κερδών μετά φόρων και μετά το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η 
διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση των μετόχων της εταιρείας. 
 
20. Δάνεια 
 
Τα δάνεια της Εταιρείας είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ 
τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως 
μακροπρόθεσμα.  

 
 

 
   

Ποσά σε ΕΥΡΩ 31/12/2013 

Τράπεζα 
Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
      
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε. 271.698,12 3.511.854,27 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε. 43.298,77                0,00 
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA ΒΑΝΚ 333.205,20                0,00 

Σύνολο Υποχρεώσεων 648.202,09 3.511.854,27 

Ποσά σε ΕΥΡΩ 31/12/2012 

Τράπεζα 
Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

      

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 257.142,84     3.391.997,16 

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.  45.101,75                0,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA ΒΑΝΚ 312.342,21                0,00 

Σύνολο Υποχρεώσεων 569.485,05      3.391.997,16 
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Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθηκών υπέρ τράπεζας Εθνικής 
ποσού € 5.000.000,00 για εξασφάλιση δανείου. 
 
21. Δικαιώματα Εργαζομένων 
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο 
στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το 
χρησιμοποιούμενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (4,70%) είναι ίσο με την απόδοση, κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 
χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών 
που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν 
αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.  
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 
μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 

 31/12/2013  31/12/2012 
Άτομα:    
Μόνιμης απασχολήσεως 18  21 
Εποχιακής απασχολήσεως 0  0 
Σύνολο 18  21 
    
Ανάλυση κόστους εργαζομένων:    
Έξοδα μισθοδοσίας και παρεπόμενες παροχές 
προσωπικού 

269.411,66  44.327,84 

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού 59.528,57  23.080,84 
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 74.497,83  126.102,55 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

(48.152.58)  (7.102,77) 

Συνολικό κόστος 355.285,48  186.408,46 
 

 31/12/2013   31/12/2012 

Υποχρέωση Συνταξιοδότησης    
Υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 74.236,47  81.339,24 
Έξοδα που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα   (48.152,58)    (7.102,77) 
Σύνολο 26.083,89  74.236,47 
    

 

22. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξεως ποσού € 
2.798,24. 
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23. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 31/12/2013 31/12/2012 
Προμηθευτές 360.720,21 399.551,08 
Γραμμάτια πληρωτέα 115.278,76 105.989,32 
Επιταγές πληρωτέες 32.450,88 46.573,43 
Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους 775.729,14 638.024,75 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 838.037,40 733.662,00 
Προκαταβολές πελατών 99.126,40 149.902,24 
Πιστωτές διάφοροι 131.207,72 76.795,90 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.810,18 0,00 

Υπόλοιπο 2.355.360,69 2.150.498,72 
 
Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται υποθήκη υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και 
Ασφαλιστικών Ταμείων ποσού € 638.913,04. 
 
24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

25. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι 
πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη 
χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της Εταιρείας.  
Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.13, τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της 
Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί 
σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη 
διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 
 
 
Ι. Κίνδυνος αγοράς 
 
 Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Κατά την 31/12/2012 το 
σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 
αφορούσαν δάνεια σε ευρώ. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις 
διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί 
κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και 
αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο 
καθώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της και των υποχρεώσεών της είναι σε 
ευρώ.  
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ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος  
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του 
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 37.287,43 14.298,10 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 486.486,05 465.680,86 

 523.773,48 479.978,96 

 
Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και παρακολουθεί τις εισπράξεις 
καθημερινά. 

 
ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται προς το παρόν σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της 
διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων. Η διοίκηση της 
εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο αυτοκινήτων και εκτιμά ότι η εταιρεία δεν 
θα αντιμετωπίσει αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας. 
  

Κατά την 31/12/2013 Μέχρι 1 έτος  
Από 1 έως 
και 2 έτη 

 
Από 2 έως 
και 5 έτη 

 
Πάνω από 5 

έτη 
Δάνεια 648.202,09  543.396,24  815.094,36  2.153.363,67 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.355.360,69       

Κατά την 31/12/2012 Μέχρι 1 έτος  
Από 1 έως 
και 2 έτη 

 
Από 2 έως 
και 5 έτη 

 
Πάνω από 5 

έτη 
Δάνεια 306.282,84  514.285,68  1.285.714,20  1.542.857,28 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.150.498,72       

 

26. Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

26.1 Συμφωνία χρηματοοικονομικών εργαλείων κατά κατηγορία παρουσίασης 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 2013 Δάνεια και απαιτήσεις 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού - 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 569.081,34 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 
τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης - 

Σύνολο 569.081,34 
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Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 2012 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού - 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 486.486,05 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 
τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης - 

Σύνολο 486.486,05 

 

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2013 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 

Δάνεια                                                                                                         4.160.056,36 

Σύνολο 4.160.056,36 
 

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2012 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 

Δάνεια                                                                                                         4.006.583,96 

Σύνολο 4.006.583,96 
 

27. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

27.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
Δεν υφίστανται κατά της εταιρείας αγωγές για αποζημιώσεις ούτε άλλης μορφής 
εκκρεμοδικίες. 
 
27.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση μεταφορικών μέσων. 
Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων τα οποία καταχωρήθηκαν 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ανήλθαν σε  € 33.450,60. Οι μελλοντικές ελάχιστες 
πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων και κτιριακών 
εγκαταστάσεων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως 
ακολούθως: 
 

 31/12/2013   31/12/2012 

Μέχρι 1 έτος 16.789,44  16.789,44 
Από 2 έως και 5 έτη 0,00  19.587,68 

 
     

16.789,44 
 

     
36.377,12 
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27.3  Δεσμεύσεις και Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
27.3.1  Λοιπές Δεσμεύσεις 
 

Υποχρεώσεις 
31/12/2013 

Εγγυητικές επιστολές πελατών 0,00 
Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών 50.000,00 

Σύνολο 50.000,00 

 
 
 

Απαιτήσεις 
31/12/2013 

Εγγυητικές επιστολές πελατών  0,00 
Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών 50.000,00 

Σύνολο 50.000,00 

 
 
 
27.3.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2005 κατά συνέπεια, 
οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Από τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τη χρήση του 
2013 η εταιρεία ελέγχεται από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στα πλαίσια της έκδοσης 
του φορολογικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ.5 του Ν. 
2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 
οικονομικών. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά 
ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις μετά τη ολοκλήρωση του ελέγχου. 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι και το 2010 θα ελεγχθούν από τις φορολογικές 
αρχές βάσει των κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του 
προαναφερθέντος νόμου. 
 
28. Σημαντικά γεγονότα  
Επειδή το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.  
 
29. Επιμέτρηση εύλογης αξίας 
 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η διοίκηση 

εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι πελάτες, οι 
προμηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική τους 
αξία, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους. 
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30. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να 
αφορούν την εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 Η Διοίκηση της εταιρείας ΜΟΖΑΣ Α.Ε. επανεξετάζει συνεχώς τις εκτιμήσεις της με βάση 
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για προβλεπόμενα μελλοντικά γεγονότα σχετικά με την 

συνολική πορεία και κατεύθυνση της εταιρείας και βεβαίως τις αναθεωρεί όπου 
απαιτείται. 
 


