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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(για τη χρήση 01-01-2013 έως 31-12-2013)
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Κύριοι Μέτοχοι,
Η εταιρεία συνέχισε και το 2013 την δραστηριότητά της στον τοµέα της, και συγκεκριµένα στο
εµπόριο και την επεξεργασία χάρτου, όπως προβλέπεται και από το καταστατικό της, µε εξαιρετικά
αποτελέσµατα.
Συγκεκριµένα, στον ενοικιασµένο χώρο στην περιοχή του Κορωπίου Αττικής (1ο χλµ. οδού Κορωπίου
– Βάρης ) και χρησιµοποιώντας ενοικιαζόµενο µηχανολογικό εξοπλισµό συνέχισε την από τον Ιούλιο
2010 δραστηριότητά της στην αγορά, µεταποίηση και πώληση χαρτονιών.
Εντός της χρήσης 2013, δεν επέκτεινε τον µηχανολογικό της εξοπλισµό.
Οι προοπτικές της εταιρείας παραµένουν καλές, παρά την συνολική οικονοµική κρίση, καθώς κατά
την χρήση του 2013 πέτυχε κύκλο εργασιών της τάξεως των
€ 4.812.249,59 έναντι €
4.367.965,82 το έτος 2012

Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθµοδείκτες οικονοµικής
διάρθρωσης
Η Εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση 2013 παρουσίασε τα παρακάτω οικονοµικά αποτελέσµατα:
Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθε σε € 4.812.249,59 έναντι 4.367.965,82 κατά
την προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,1%. Οι προβλέψεις για τον ετήσιο κύκλο
εργασιών της χρήσης 2014, εµφανίζουν προσδοκώµενα έσοδα που θα κυµανθούν στα επίπεδα των €
5.000.000, παρουσιάζοντας δηλαδή µια µικρή αύξηση της τάξεως του 4 %.
Αποτελέσµατα µετά από φόρους
Σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη οικονοµική
χρήση, ανήλθαν σε € 50.000- Ζηµία, έναντι € 12.000 - κερδών της προηγούµενης χρήσης.
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη χρήση, ανήλθαν
σε ποσό € 96.000 έναντι ποσού € 147.000 το 2012.
Καθαρή Θέση
Η καθαρή θέση των µετόχων της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση, ανήλθε σε ποσό €
1.784.000 έναντι ποσού € 1.834.000 το 2012 εµφανίζοντας µείωση κατά 2,7% σε σχέση µε τη
προηγούµενη χρήση κυρίως λόγω των ζηµιών της χρήσης.
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Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόµενη χρήση και επίδραση αυτών στις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
∆εν υπήρξε κανένα σηµαντικό γεγονός που να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κλεισµένης χρήσεως,
όπου η εταιρεία προχώρησε στην άσκηση της δραστηριότητας της στις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί
Αττικής.

Γ. Προβλεπόµενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο αντικείµενο όπως ανωτέρω περιγράφεται µε προοπτικές ετήσιων
πωλήσεων που θα κυµαίνονται περίπου στα € 5.000.000 για το επόµενο έτος.

∆. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης και προηγούµενης χρήσεως και µέχρι σήµερα δεν διατηρεί
υποκαταστήµατα µέσω των οποίων ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες.

Ε. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι
οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις των επιτοκίων, 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 της θέση και
απόδοση.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές
της οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
περιλαµβάνει την αναγνώριση, τον υπολογισµό και την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες της Εταιρείας.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο σχεδόν των περιουσιακών της
στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασµένο σε ευρώ.
Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές
ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Κατά την 31-12-2013 η εταιρεία δεν είχε τραπεζικό δανεισµό.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα, τις τραπεζικές καταθέσεις, καθώς επίσης
και από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες.
Η Εταιρεία έχει σηµαντική διασπορά των απαιτήσεών της, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις
της αφορούν µεγάλο αριθµό πελατών, οι οποίοι είναι φερέγγυες εταιρείες και συνεπώς η ύπαρξη
πιστωτικού κινδύνου περιορίζεται.
Κίνδυνος ρευστότητας
Εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος ρευστότητας, καθώς τα ταµειακά διαθέσιµα της
εταιρείας, συνυπολογιζοµένων των εµπορικών απαιτήσεών της , είναι επαρκή για την κάλυψη των
υποχρεώσεων της. Σηµειώνεται ότι η σχέση Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
είναι 2,56 έναντι 1,88 στην προηγούµενη χρήση.
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ΣΤ. Μερισµατική πολιτική
Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως δεν προτείνεται διανοµή µερίσµατος .
Ζ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως
της παρούσας εκθέσεως διαχειρίσεως
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα του Ισολογισµού της
31ης ∆εκεµβρίου 2013 γεγονότα, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση της
Εταιρείας.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 η εταιρεία ελέχθηκε φορολογικά , µε
τακτικό έλεγχο , µέχρι και την χρήση 2008.

Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ηλίας Βενιόπουλος
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της
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«ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από την

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, και τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και
µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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 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 δικλείδες που σχετίζονται µε την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονοµικών

καταστάσεων.

Πιστεύουµε

ότι

τα

ελεγκτικά

τεκµήρια

που

έχουµε

συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
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Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013,
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.

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του
κωδ. Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γεώργιος Ανάστ. Μπατσούλης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001
Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 22, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ Α.Ε.

Οικονοµικής Χρήσης
1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2013

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Σηµ.

01.01-

01.01-

31.12.2013

31.12.2012

Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

4
6

4.812
(4.442)
370

4.368
(4.006)
362

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

6
6

(270)
(105)

(220)
(71)

-

3

Λοιπά έσοδα εκµετάλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5
5

(51)

(52)

Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος

7

(56)
6

22
(10)

Καθαρά κέρδη

(50)

12

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α) + (Β)

(50)

12

(0,0941)

0,0228

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Βασικός)

534.255

534.255

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Αποµειωµένος)

534.255

534.255

Κέρδη ανά µετοχή (βασικά και αποµειωµένα)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Σηµ.

31.12.2013

31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

8

424

467

Ασώµατα πάγια στοιχεία

9

8

13

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

7

8

1

440

481

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα

10

1.604

2.001

Εµπορικές απαιτήσεις

11

503

711

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

11

12

27

Χρηµατικά διαθέσιµα

12

96

147

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.215

2.886

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.655

3.368

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

13

1.603

1.603

Λοιπά αποθεµατικά

14

23

23

158

208

1.784

1.834

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

5

5

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

-

-

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

5

5

792
-

954
500

-

-

75

74

867

1.528

2.655

3.368

Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια

15

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

15

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2012
Συνολικά Εισοδήµατα µετά φόρων 2013
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2013

Μετοχικό

Υπέρ το

Λοιπά

κεφάλαιο

άρτιο

αποθεµατικά

Kέρδη εις νέο

Σύνολο

1.603

-

23

208

1.834

-

-

-

(50)

(50)

1.603

-

23

158

1.784

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζηµίες) πρό φόρων

01.01-

01.01-

31.12.2013

31.12.2012

(56)

22

60
51
20

47
52
22
7

75

150

397
98
15

40
61
199

(52)
1
(51)
(9)
(20)

(515)
(186)
(52)
(41)
(7)

454

(351)

(5)
(5)

(46)
(46)

(500)
(500)

499
499

Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων

(51)

101

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους

147

46

96

147

Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιές) προ µεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Προµηθευτές
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι πληρωθέντες
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού
Ταµειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων
Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού
Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η «ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», µε τον διακριτικό τίτλο
«ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα στο 1ο χλµ της οδού Κορωπίου-Βάρης στο Κορωπί.

Αρχικά η εταιρεία είχε σαν αντικείµενο την κυτιοποιία. Μετά το έτος 2000 µηδενίστηκε η
δραστηριότητα της στον τοµέα αυτόν και αφού µέχρι την χρήση 2002 ολοκλήρωσε την
εκποίηση όλων των µηχανηµάτων της, εκµίσθωσε το κτίριο της σε διάφορους µισθωτές µέχρι
και τον ∆εκέµβριο του έτους 2008 οπότε και εκποίησε το ακίνητό της.
Τον Ιούλιο του 2010 η εταιρία επαναδραστηριοποιήθηκε, µίσθωσε βιοµηχανικό χώρο στο
Κορωπί και απασχολήθηκε στο εµπόριο χάρτου. Παράλληλα χρησιµοποίησε µισθωµένα
µηχανήµατα κοπής και διαµόρφωσης χάρτου.
Ο αριθµός προσωπικού της εταιρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται στα 6 άτοµα. Στις 31
∆εκεµβρίου 2012 ο αντίστοιχος αριθµός του προσωπικού ήταν 11 άτοµα.

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(α) Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων:
Οι

οικονοµικές

καταστάσεις

έχουν

καταρτιστεί

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.).

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους,
εκτός από τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιµώνται στην
εύλογη αξία.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση
κρίσιµων λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των
λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή
είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές
για τις λογιστικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σηµείωση 2(γ).
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ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
Νέα πρότυπα και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την
προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω τροποποιηµένα πρότυπα τα οποία η
Εταιρεία υιοθέτησε κατά την 1 Ιανουαρίου 2013 και τα οποία δεν είχαν καµία ή σηµαντική
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις ή τη δραστηριότητα της:

• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των
στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά
Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να «ανακυκλωθούν»)
στα Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, καθαρό
κέρδος από αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης, συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή
αλλοδαπών δραστηριοτήτων, καθαρή µεταβολή αντισταθµίσεων ταµειακών ροών και καθαρή
ζηµία/κέρδος χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση) θα
παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ (για
παράδειγµα, αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών και
αναπροσαρµογή οικοπέδων και κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και
δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα της.

• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση)
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 εισάγει µια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών
και ζηµιών τα οποία αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα και εξαιρούνται
µόνιµα από τα Αποτελέσµατα Χρήσης. Επίσης, οι αναµενόµενες αποδόσεις των προγραµµάτων
περιουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ενώ υπάρχει
απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου)
καθορισµένης παροχής στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το
προεξοφλητικό

επιτόκιο

που

χρησιµοποιείται

για

την

επιµέτρηση

της

υποχρέωσης

καθορισµένης παροχής. Τα µη κατοχυρωµένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται πλέον στα
Αποτελέσµατα Χρήσης στη νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης
της

τροποποίησης

και

της

ηµεροµηνίας

αναγνώρισης

του

κόστους

της

σχετικής

αναδιάρθρωσης ή τερµατισµού. Άλλες τροποποιήσεις περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις,
όπως ποσοτικές γνωστοποιήσεις ευαισθησίας. Η επίδραση της συγκεκριµένης αναθεώρησης
του προτύπου για την Εταιρεία επηρέασε µόνο την παρουσίαση των αναλογιστικών κερδών
και ζηµιών τα οποία αναγνωρίστηκαν στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα (Σηµ. 2α).
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ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από µια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα
δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων).
Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για
την αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής
θέσης µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
που έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32
Χρηµατοοικονοµικά

µέσα:

χρηµατοοικονοµικά

µέσα

Παρουσίαση.
που

Οι

υπόκεινται

γνωστοποιήσεις
σε

εκτελεστέους

εφαρµόζονται
«κύριους

επίσης

σε

διακανονισµούς

συµψηφισµού» (master netting arrangement) ή παρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα από
το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η συγκεκριµένη
διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην οικονοµική κατάσταση ή την
απόδοση της Εταιρείας.

• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας
Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις
επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το πότε η
εταιρεία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο
επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Το
∆ΠΧΑ 13 απαιτεί επίσης συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας, µερικές από τις οποίες
αντικαθιστούν

τις

υφιστάµενες

απαιτήσεις

γνωστοποίησης

άλλων

προτύπων,

συµπεριλαµβάνοντας το ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας εκτιµά ότι η συγκεκριµένη διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση
στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.

• ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου
Η διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά
την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου
('δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Η διερµηνεία αναφέρεται στη λογιστική
απεικόνιση της ωφέλειας από τη δραστηριότητα αποκάλυψης. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε
εφαρµογή στην Εταιρεία.

• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009-2011, το οποίο
περιέχει τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το
πρόγραµµα των ετήσιων αναβαθµίσεων παρέχει ένα µηχανισµό εφαρµογής απαραίτητων αλλά
όχι επειγουσών τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Η επίδραση αυτών των αναβαθµίσεων δεν
επηρέασε σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις ή την δραστηριότητα της Εταιρείας.
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∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τη



διαφορά

µεταξύ

συγκριτικών

εθελοντικών

πρόσθετων

συγκριτικών

πληροφοριών

και

των

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούµενη

συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούµενη περίοδος.


∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά
και ο εξοπλισµός συντήρησης που πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και
εξοπλισµού δεν είναι απόθεµα.



∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι
φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων
λογίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος.



∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: Η αναβάθµιση αυτή συµµορφώνει τις
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα
πληροφόρησης µε τις συνολικές υποχρεώσεις ανά τοµέα πληροφόρησης στις ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει επίσης τη συµµόρφωση των
γνωστοποιήσεων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε τις ετήσιες.

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο
και η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα:

• Σφάλµα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ
12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες
και περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες
πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την
απόδοση της.

• ∆ΛΠ

32

Χρηµατοοικονοµικά

Μέσα:

Παρουσίαση

(τροποποίηση)

–

Συµψηφισµός

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο
παρόν

νοµικά

επιβαλλόµενο

δικαίωµα

για

συµψηφισµό”.

Οι

τροποποιήσεις

επίσης

διευκρινίζουν την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα
διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν
µηχανισµούς µεικτού διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης
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στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση και µεταγενέστερες
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7: Υποχρεωτική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και
Γνωστοποιήσεις µετάβασης, Λογιστική Αντιστάθµισης και τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ 9,
∆ΠΧA 7 και ∆ΛΠ 39
Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως
ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα
έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Στις
επόµενες φάσεις, το Σ∆ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµισης και την αποµείωση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Το µεταγενέστερο πακέτο τροποποιήσεων
που

εκδόθηκε

το

Νοέµβριο

2013

εισάγει

επιπλέον

λογιστικές

απαιτήσεις

για

χρηµατοοικονοµικά µέσα. Οι τροποποιήσεις αυτές α) θέτουν σε ισχύ µια ουσιαστική
αναθεώρηση

της

λογιστικής

αντιστάθµισης

που

θα

επιτρέψει

στις

εταιρείες

να

αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου τους στις
οικονοµικές καταστάσεις, β) επιτρέπουν τις αλλαγές για την αντιµετώπιση της θέµατος
γνωστού ως «ίδιος πιστωτικός κίνδυνος», που είχε ήδη συµπεριληφθεί στο ∆ΠΧΑ 9
Χρηµατοοικονοµικά µέσα ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί από µόνο του, χωρίς να χρειάζεται να
αλλάξει οποιοσδήποτε άλλος λογιστικός χειρισµός των χρηµατοοικονοµικών µέσων και γ)
αποµακρύνουν την 1 Ιανουαρίου 2015 ως ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9
ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη µετάβαση στις νέες απαιτήσεις κατά την
προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων. Το Σ∆ΛΠ αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 2014
να ορίσει προσωρινά ως ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής την 1.1.2018. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο και την τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική
κατάσταση ή την απόδοση της.

• ∆ΠΧΑ

10

Ενοποιηµένες

Οικονοµικές

Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27

Ατοµικές

Οικονοµικές

Καταστάσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης,
αναφέρεται σε θέµατα που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές
Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει
εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων
ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να
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ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς,
είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που
βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της
επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.

• ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες

και τη

∆ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές
από κοινοπρακτούντες. Το ∆ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από
κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες
πληρούν τον ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο
καθαρής θέσης.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης
στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.

• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως
εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
καθώς επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και
στο ∆ΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε
θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες
εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική
κατάσταση ή την απόδοση της.
Οδηγία µετάβασης (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12)
Η οδηγία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις, του ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και του ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις
συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία µετάβασης έτσι
ώστε να παρέχουν µεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η
ηµεροµηνία της «πρώτης εφαρµογής» του ∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας
περιόδου στην οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 10 για πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη
ελέγχου πραγµατοποιείται κατά την «ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής» αντί της έναρξης
της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίµηση ελέγχου είναι διαφορετική µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και
∆ΛΠ 27/∆ιερµηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδροµικές προσαρµογές. Ωστόσο, εάν η
εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια, δεν απαιτείται αναδροµική εφαρµογή. Εάν παρουσιάζονται
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περισσότερες από µία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση που απαιτεί την
επαναδιατύπωση µόνο µιας περιόδου.
Για τους ίδιους λόγους το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και το ∆ΠΧΑ
12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη
µετάβαση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της
τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.
Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27)
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε µια συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων
που χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές επιχειρήσεις. Το Σ∆ΛΠ χρησιµοποιεί τον όρο «επενδυτική
επιχείρηση» αναφερόµενο σε επιχειρήσεις µε αποκλειστικό επιχειρηµατικό σκοπό την
επένδυση κεφαλαίων προκειµένου για απόδοση από κεφαλαιακή ανατίµηση, εισόδηµα από
επενδύσεις ή και τα δύο. Η επενδυτική επιχείρηση πρέπει επίσης να αποτιµά την απόδοση των
επενδύσεων στη βάση της εύλογης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα µπορούσαν να
συµπεριλάβουν

οργανισµούς

ιδιωτικών

επενδυτικών

κεφαλαίων,

οργανισµούς

επιχειρηµατικών κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών ταµείων, κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και
λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων.

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι επιχειρήσεις που
ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις είναι υποχρεωµένες

να ενοποιούν τις συµµετοχές σε

άλλες επιχειρήσεις στις οποίες ασκούν έλεγχο (δηλ. όλες τις θυγατρικές). Η τροποποίηση για
τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει εξαίρεση στις απαιτήσεις ενοποίησης του ∆ΠΧΑ 10 και
απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να επιµετρούν τις θυγατρικές αυτές σε εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης αντί να τις ενοποιούν. Επίσης, η τροποποίηση παραθέτει
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις επενδυτικές επιχειρήσεις. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή
στην Εταιρεία.

• ∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Το Σ∆ΛΠ έχει προγραµµατίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήµατα
τιµολογιακής ρύθµισης και σχεδιάζει να δηµοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέµα αυτό
εντός του 2014. Εν αναµονή των αποτελεσµάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες µε
ρυθµιζόµενες τιµές, το Σ∆ΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ∆ΠΧΑ 14 ως προσωρινό µέτρο. Το
∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους που εφαρµόζουν πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσουν να
αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιµολογιακές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του προηγούµενου πλαισίου λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΑ. Ωστόσο, για να
ενισχυθεί η συγκρισιµότητα µε τις οντότητες που εφαρµόζουν ήδη τα ∆ΠΧΑ και δεν
αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση της τιµολογιακής ρύθµισης
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παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονοµική οντότητα που παρουσιάζει ήδη
∆ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρµόσει το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία.

• ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις
ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή αποµακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 13 στις
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί
γνωστοποίηση του ανακτήσιµου ποσού των περιουσιακών στοιχείων ή των Μ∆ΤΡ για τα οποία
έχει αναγνωριστεί αποµείωση ή αναστραφεί αποµείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η
∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης
στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.

• ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση
των Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2014. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της
λογιστικής αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται
ορισµένα κριτήρια. Το Σ∆ΛΠ προέβη σε περιορισµένης έκτασης τροποποίηση του ∆ΛΠ 39, ώστε
να επιτραπεί η συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες
αλλάζει ο αντισυµβαλλόµενος ενός αντισταθµιστικού µέσου, προκειµένου για την εκκαθάριση
του µέσου αυτού. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή προς το παρόν στην Εταιρεία.

• ∆ΛΠ 19 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2014. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του
λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών
υπηρεσίας των εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που
υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό του µισθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία
εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.

• ∆ιερµηνεία 21: Εισφορές
Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή διερµηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς µία οικονοµική οντότητα
θα πρέπει να λογιστικοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωµή
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εισφορών που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήµατος. Η
διερµηνεία αυτή είναι µία διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και
Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία. Το ∆ΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας
υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως
αποτέλεσµα ενός παρελθόντος γεγονότος (γνωστό και ως δεσµευτικό γεγονός). Η διερµηνεία
διευκρινίζει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την υποχρέωση καταβολής εισφοράς
είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή
της εισφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η ∆ιοίκηση
της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην
οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι
µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την
απόδοση της.



∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση αυτή
τροποποιεί τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και
προσθέτει τους ορισµούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουµένως
ήταν µέρος του ορισµού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).



∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο
αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση,
µεταγενέστερα επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από
το εάν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.



∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα
να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων
συνάθροισης στους λειτουργικούς τοµείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να
παρέχει συµφωνίες µεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τοµέων και
των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας µόνο εάν πραγµατοποιείται τακτική
αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα.



∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση συµπεράσµατος
του ∆ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 και
∆ΛΠ 39 δεν αποµάκρυνε την δυνατότητα επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων
και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο, στην τιµολογιακή τους
αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της µη προεξόφλησης είναι ασήµαντη.



∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώµατων
παγίων αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που
να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.
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∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα
οικονοµική οντότητα ή στη µητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας,
αποτελεί συνδεδεµένο µέρος της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας.



∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται
κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι
µια συλλογή των τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την
απόδοση της.



∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3
εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό µιας
από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού
συµφωνίας.



∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο
εφαρµογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13
περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρµογής
του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση ή του ∆ΠΧΑ 9
Χρηµατοοικονοµικά

Μέσα,

ανεξάρτητα

από

το

εάν

πληρούν

τον

ορισµό

των

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση.

∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισµός του εάν
µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως
ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά
ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρµογή και των δύο
προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.
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(β) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για
την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013, στις 30 Απριλίου 2014. Οι οικονοµικές
καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

(γ) Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις:
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε τη µελλοντική εξέλιξη
γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται
περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους
εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης σε
σχέση µε το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιµήσεις
και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα
µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες,
έχουν ως κάτωθι:
(i) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε
συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής
Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
(ii) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάσει το ∆ΛΠ 12
υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και
περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους
φόρους που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και
αναγνώριση µελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων
εισοδήµατος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις
οικονοµικές καταστάσεις.
(iii) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται
σύµφωνα µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόµενες ωφέλιµες ζωές
επανεκτιµώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι
πραγµατικές

ωφέλιµες

ζωές

των

πάγιων

περιουσιακών

στοιχείων

ενδέχεται

να

διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτοµία και τα προγράµµατα
συντήρησης.
(iv) Αποµείωση ενσώµατων παγίων στοιχείων: Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για
σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική
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αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως η ∆ιοίκηση εκτιµά
τις µελλοντικές ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την µονάδα ταµειακής ροής και
να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία
των µελλοντικών ταµειακών ροών.

(v) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό
ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές
ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί
να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, οι
οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές
φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων, είναι οι ακόλουθες:

(α) Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα και τα
κτίρια της Εταιρείας αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίσθηκε βάσει
µελέτης αναγνωρισµένων ανεξάρτητων εκτιµητών ακινήτων. Οι εύλογες αξίες αυτές
χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µµετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. Η
υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται
µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την
τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων
φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο
λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.

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 κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της
χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
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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
περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής των κτιρίων έχει ως εξής:
Κτίρια

30

Μηχανήµατα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

έτη

6-8

έτη

5

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 χρήσεως.
(β) Επενδύσεις και Λοιπά (πρωτογενή) Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία:
Τα (πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από
τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία
από τις κάτωθι τρείς κατηγορίες:
•

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων,

•

Απαιτήσεις και δάνεια,

•

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.

Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος
κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις των άµεσων
δαπανών απόκτησης/συναλλαγής. 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.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µετά την
αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
(i)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων:
Πρόκειται για το εµπορικό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου που περιλαµβάνει επενδύσεις που
αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Κέρδη ή ζηµίες από την
αποτίµηση των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
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(ii) Απαιτήσεις και δάνεια:
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται,
καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης

(iii) ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις:
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν µπορούν να
ταξινοµηθούν σε καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται
σαν διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες
προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και
ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριµένο κονδύλι της καθαρής θέσης µέχρι την
πώληση ή την διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα
σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή
αγορά προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία
κλεισίµατος. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε ενεργή αγορά, η εύλογη
αξία υπολογίζεται µε βάση σχετικές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε
πρόσφατες

αµφοτεροβαρείς

συναλλαγές

παρόµοιων

επενδύσεων,

µε

αναφορά

στην

χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της
αποτιµώµενης, ή µε ανάλυση προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης
επενδύσεων.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία δε µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία
τους, αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τυχόν αποµείωση σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται από το ∆ΛΠ 39.
(γ) Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις:
Οι λογαριασµοί απαιτήσεων κατά πελατών, αναγνωρίζονται στην τιµολογιακή τους αξία και
συνήθως εισπράττονται σε χρονικό διάστηµα µεταξύ 60 έως 120 ηµερών. ∆ηµιουργείται
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξή τους θεωρείται πλέον αβέβαια. Η
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης και
αναπροσαρµόζεται κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί
ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται µε µείωση της ήδη σχηµατισθείσας πρόβλεψης.
(δ) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα:
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε
αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. Για τη σύνταξη της
κατάστασης ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και
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καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
(ε) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις:
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν Η Εταιρεία έχει τρέχουσα νοµική ή θεσµική υποχρέωση
που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον
µπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται
ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναµένεται να απαιτηθεί για
την εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι
σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές
ταµειακές ροές µε ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες
εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο,
τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά
οφέλη είναι ελάχιστη.

Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται όταν µία εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
(στ) Φόροι Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος):
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται µε βάση τις ανεξάρτητες
οικονοµικές καταστάσεις κάθε µίας από τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία της
Ελλάδας ή άλλων φορολογικών αρχών των χωρών στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τους φόρους εισοδήµατος της τρέχουσα χρήσης µε βάση
τα κέρδη κάθε επιχείρησης, όπως προσαρµόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος,
πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των
φορολογικών

αρχών

και

τους

αναβαλλόµενους

φόρους

εισοδήµατος

βάση

των

θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ
της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις
λογιστικές τους αξίες για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές:

• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει από την
απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
παθητικού σε µία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγµή
της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή
ζηµία.

• Αναφορικά µε τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συµµετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος
αντιστροφής των προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι
προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον.
Αναβαλλόµενες

φορολογικές

απαιτήσεις

αναγνωρίζονται

για

όλες

τις

εκπιπτόµενες

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

• Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος που
σχετίζεται µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε µια συναλλαγή που δεν
αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία.

• Αναφορικά µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από
αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στο βαθµό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές
αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το
οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού
και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα
κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους
εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα
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πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί ή ουσιαστικά
θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα
ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
(ζ) Αναγνώριση Εσόδων:
Τα έσοδα αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου και µόνο εφόσον µπορούν να
αποτιµηθούν αξιόπιστα και είναι πιθανό τα οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία.

(η) ∆ιανοµή Μερίσµατος:
Η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανοµή του µερίσµατος από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η µη διανοµή µερίσµατος κατά την τρέχουσα χρήση τελεί υπό
την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
(θ) Μετοχικό κεφάλαιο:
Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και
είναι σε κυκλοφορία. Τυχών τίµηµα θα καταβληθεί πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή
θα καταχωρείται στον λογαριασµό « υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άµεσες δαπάνες που
διενεργούνται σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων καταχωρούνται στην
καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
(ι) Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i)

Χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

ενεργητικού:

Τα

χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου
ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού)
από-αναγνωρίζονται όταν:

•

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους
να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την µορφή µίας
σύµβασης µεταβίβασης.

•

Η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του
29

ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής
ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν
έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του
συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο
βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό.
Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου
στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του
στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί η Εταιρεία να κληθεί να
καταβάλλει.
Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή
πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και δικαιωµάτων
που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής της Εταιρείας
είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου

στοιχείου

που δύναται η Εταιρεία να

επαναγοράσει, µε εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου
το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή της Εταιρείας
περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου
στοιχείου και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος.

(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού
από-αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον.
Στην περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από
τον ίδιο δανειστή αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου
υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε απόαναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και η
διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.
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4. Έσοδα
Τα έσοδα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Κατά την
31/12/2013
1.629
3.136
45
2
4.812

Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις άχρηστου υλικού
Πωλήσεις υπηρεσιών
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2012
1.992
2.336
39
1
4.368

5. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό)
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2013
(51)

Κατά την
31/12/2012
(52)

(51)

(52)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-

-

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

-

-

(51)

(52)

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)

6. Ανάλυση Εξόδων
Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης, έξοδα έρευνας και ανάπτυξης)
αναλύονται ως εξής:
Κατά την
31/12/2013
268

Κατά την
31/12/2012
249

323

325

Φόροι - τέλη

27

28

∆ιάφορα έξοδα

56

64

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

7

-

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

-

-

60

47

4.077

3.584

4.818

4.297

Κόστος προσωπικού
Αµοιβές και παροχές τρίτων

Έξοδα αποσβέσεων
Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων και αναλωσίµων
Υπόλοιπο
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Τα παραπάνω έξοδα κατανέµονται ως εξής:

Κόστος πωλήσεων

Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

4.492

4.006

Έξοδα διάθεσης

220

220

Έξοδα διοίκησης

105

71

4.818

4.297

Υπόλοιπο

7. Φόρος Εισοδήµατος
Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την
1η Ιανουαρίου 2013.
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:
Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως

-

(10)

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό φόροι

1

-

Φόροι προηγουµένων χρήσεων

-

-

Αναβαλλόµενος φόρος

(7)

-

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως

(6)

(10)

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και του
ποσού των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του ελληνικού φορολογικού
συντελεστή στις ζηµιές προ φόρων συνοψίζεται στα εξής:
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Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

(56)

22

(15)

5

9

(15)

-

-

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή (2013: 26% και 2012: 20% αντίστοιχα)
∆απάνες µη εκπιπτόµενες από τη φορολογία εισοδήµατος
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούµενες
χρήσεις
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος

-

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως

(10)

(6)

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 εκπίπτουν, 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:

Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

8

1

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

-

-

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό

8

1

Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

Υπόλοιπο έναρξης

1

(151)

Φόρος αποτελεσµάτων

7

152

Υπόλοιπο τέλους

8

1
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Χρεώσεις

Κατά την
31/12/2012

Κατά την

(Πιστώσεις)

31/12/2013

Αποτελεσµάτων

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Ζηµιες που αναγνωρίζονται φορολογικά

-

7

7

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

1

-

1

1

7

8

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις στον Ισολογισµό

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης:
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή
ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα,
υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82
του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο
Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην
εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από
την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για
έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να
ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της
«Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.

Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν
πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην Εταιρεία. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι έχει σχηµατίσει
επαρκείς προβλέψεις (€ 23) έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν, βάσει της
σχετικής εµπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους.

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2013 ήδη διενεργείται από τους Νόµιµους Ελεγκτές της. Κατά
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν
σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις.
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Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής
αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται
βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος.

8. Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αναλύονται ως
εξής:
Κτίρια και
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο
Ενσώµατων
Παγίων

Υπόλοιπο 1 Ιαν 2013

4

460

17

36

517

Αγορές

-

-

11

-

11

Πωλήσεις/∆ιαγραφές

-

-

-

-

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκ 2013

4

460

28

36

528

Αποσβέσεις έως 1 Ιαν 2013

-

(40)

(4)

(6)

(50)

Αποσβέσεις

-

(46)

(1)

(7)

(54)

Πωλήσεις /∆ιαγραφές

-

-

-

-

-

Σύνολο Αποσβέσεων 31 ∆εκ 2013

-

(86)

(5)

(13)

(104)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη Αξία 31 ∆εκεµβρίου
2012
Αναπόσβεστη Αξία 31 ∆εκεµβρίου
2013

4

420

13

30

467

4

374

23

23

424

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

9. Ασώµατα Πάγια Στοιχεία
Τα ασώµατα πάγια στοιχεία στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αναλύονται ως
εξής:

Λογισµικά προγράµµατα
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο
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Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

27

27

(19)

(14)

8

13

ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

10. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της Εταιρείας που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις,
αναλύονται ως εξής:
Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

Αποθέµατα εµπορευµάτων

309

661

Αποθέµατα ετοίµων προϊόντων

119

67

1.176

1.272

-

1

1.604

2.001

Αποθέµατα α’ & β’ υλών συσκευασίας
Αποθέµατα αναλωσίµων
Υπόλοιπο

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

430

298

34

57

-

18

95

356

-

6

12

3

Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(56)

3

Υπόλοιπο

515

738

Πελάτες
Προκαταβολές προµηθευτών
Χρεώστες διάφοροι
Επιταγές εισπρακτέες
Φ.Π.Α.
Λοιπές απαιτήσεις

Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία
του Ισολογισµού.

12. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.
Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

6

16

Καταθέσεις Όψεως

90

131

Υπόλοιπο

96

147

Ταµείο
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13. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 534.255 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
€ 3,00 εκάστη.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 1
Ιανουαρίου 2013 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της
κλειόµενης χρήσεως.
Κατά την 31/12/2013, οι µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι
εξής:

Μέτοχος

Αριθµός Μετοχών

Prime One Ltd
Γκάµαρης Σωτήριος
Σύνολο

Ποσοστό συµµετοχής κατά την 31.12.2013

523.570

98,00%

10.685

2,00%

534.255

100,00%

14. Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

Τακτικό αποθεµατικό

23

23

Υπόλοιπο

23

23

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού
αποθεµατικού» - µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από φόρους,
κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού
κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως,
να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές.
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15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως
ακολούθως:
Κατά την

Κατά την

31/12/2013

31/12/2012

Προµηθευτές

176

247

Γραµµάτια Πληρωτέα

616

707

Πιστωτές ∆ιάφοροι

61

61

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί

14

13

867

1.028

Υπόλοιπο

16. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα ∆ιευθυντικά
Στελέχη της καθώς επίσης και τους µετόχους που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του
µετοχικού της κεφαλαίου (συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους). ∆εν
υπάρχουν συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη κατά τη χρήση 1/1/2013-31/12/2013.

17. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
17.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Κατά την 31/12/2013 δεν υφίστανται σηµαντικές αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά
διεκδικήσεις κατά της Εταιρείας.

17.2 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Λόγω αδυναµίας εκτίµησης, τα ποσά
φόρων που πιθανώς προκύψουν σε µελλοντικό έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης 2010 από τις αρµόδιες
φορολογικές αρχές, θα λογιστικοποιηθούν εντός της χρήσεως κατά την οποία τα σχετικά ποσά θα
καταστούν οριστικά.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις φορολογικές της υποχρεώσεις που προκύπτουν ύστερα από φορολογικό
έλεγχο των ανέλεγκτα φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές ύστερα από την
περαίωση του ελέγχου και οριστικοποίηση των σχετικών ποσών φόρων.
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18. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 γεγονότα, που να αφορούν
την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης.

Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

O Αντιπρόεδρος

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Βενιόπουλος Ηλίας

Μακρίνος Ιωαννης

Α.∆.Τ ΑΖ511008

ΑΖ 085901

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου
Γκάµαρης Σωτήριος
Α.∆.Τ. ΑΒ349707
Αρ. Αδείας 0008330 Α’ Τάξης
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
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(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ
31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 138801000 ΑΡ.ΜΑΕ:29739/01/Β/93/75(2011)
Ε∆ΡΑ: 1ο Χλµ Κορωπίου - Βάρης Κορωπί Αττικής - Τ.Κ 19400
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Περιφερεια Αττικής Γ.∆ Αναπτυξης - ∆.Αν. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικον. Καταστάσεων:

30 Απριλίου 2014

Βενιόπουλος Ν.Ηλίας

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νόµιµος Ελεγκτής:

Γεώργιος Ανάστ. Μπατσούλης

Μακρινός Β. Ιωάννης

Αντιπρόεδρος ∆Σ

Ελεκτική Εταιρεία:

Ελληνική Ελεγκτικη ΑΕ

Κρητικός Ι.∆ηµήτριος

Μη εκτελεστικό µέλος

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου :

Με σύµφωνη γνώµη

Βενιόπουλος Η.Νικόλαος

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.martankos.gr

Αρµόδια Αρχή:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μη εκτελεστικό µέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31.12.2013

31.12.2012

01.01 - 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

01.01 - 31.12.2012

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

424

Ασώµατα πάγια στοιχεία

467

8

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

13

8

1

1.604

2.001

Απαιτήσεις από πελάτες

503

711

Προσαρµογές για:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

108

174

Αποσβέσεις

2.655

3.368

Αποθέµατα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

(56)

22

60

47

Aποσβέσεις επιχορηγήσεων
(Κέρδη)/ζηµιές από πώληση ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (534.255 µετοχές των € 3,00)
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης

1.603
181

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (α)

1.784

1.603
231
1.834

Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα

51

52

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

20

22
7

(Αύξηση)/Μείωση:

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

5

5

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

867

1.528

Αποθέµατα

397

872

1.533

Εµπορικές απαιτήσεις

208

61

2.655

3.368

15

199

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

40

Αύξηση/(Μείωση):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Προµηθευτές
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

01.01 - 31.12.2013
Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους (Α)

01.01 - 31.12.2012

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά & αποµειωµένα(σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

(515)

1

(186)

(51)

(52)

Φόροι πληρωθέντες
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού
(Αύξηση)/µείωση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

(9)
(20)
-

(41)
(7)
-

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες

454

(351)

4.812
370

4.368
362

(5)

74

(56)
(50)

22
12

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-

Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

(5)
-

(46)
-

Πωλήσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων
Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

(5)

(46)

(500)
(500)

499
499

Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων

(51)

101

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους

147

46

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους

96

147

-

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

(162)

Τόκοι πληρωθέντες

(50)

12

(0,09)

0,023

55

121

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού
Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31.12.2013
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

31.12.2012
1.834
(50)

1.822
12

1.784

1.834

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Eταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009-2010.
2. Ο αριθµός προσωπικού της Εταιρείας στις 31/12/2013 ανέρχεται στα 6 άτοµα. Στις 31/12/2012 ο αντίστοιχος αριθµός
του προσωπικού ήταν 11 άτοµα.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι € 0,00
4. Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων για την Εταιρεία είναι € 0,00.
5. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή τις λογιστικές εκτιµήσεις.
6. Η Εταιρεία έχει προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 23 χιλ.
7. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές
8. Οι κεφαλαιακές επενδύσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2013 ανέρχονται σε € 5 χιλ.

9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα
συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

31/12/2013

31/12/2012
-

Κορωπί, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 511008

Α.∆.Τ. ΑΖ 085901

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 008330 Α' Τάξης

40

-

