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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL Α.Ε.) 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL Α.Ε.), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ 
Α.Ε. (SERVISTEEL Α.Ε.) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 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 

Εφιστούμε την προσοχή σας στην  ενότητα των Οικονομικών Καταστάσεων « Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας  SERVISTEEL A.E. για την χρήση από 1 
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Ιανουαρίου 2012  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012»  όπου περιγράφεται το θέμα  ότι η μη διανομή μερίσματος 

για τη χρήση 2012 τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με 

την απαιτούμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στη 

γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

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. 
 

 

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013  
 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια  
 
 
 
 
 

Δήμητρα Παγώνη  
Αρ Μ ΣΟΕΛ:30821 
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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας  

SERVISTEEL A.E. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει για την κλειόμενη χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 την ετήσια 

έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ,η οποία περιλαμβάνει τις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις της SERVISTEEL A.E., τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση 

ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά 

πληροφορίες της εταιρείας SERVISTEEL Α.Ε., χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε 

μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

εταιρικής χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την 

επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον. 

Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων 

 

Η SERVISTEEL A.E. ως θυγατρική της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και έχοντας συναφές  αντικείμενο δραστηριότητας 

με την μητρική εκτέλεσε ως υπεργολάβος της τα αρχικά στάδια του έργου  της κατασκευής μέρους 

του Αμυντικού Συστήματος PATRIOT και του αμυντικού συστήματος PATRIOT TAIWAN ως κύρια 

έργα , εκτελώντας παράλληλα και διάφορα έργα τρίτων. 

Επίσης από 19-1-2012 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η μονάδα του φωτοβολταϊκου σταθμού 

ισχύος 2,5 ΜW.   

 

Οι πωλήσεις προς τη μητρική και τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει ανήλθαν 

στην χρήση 2012 στο ποσό των 815.984€ έναντι ποσού στην χρήση 2011  806.023€.  

Η SERVISTEEL AE είναι εταιρεία αμιγώς Παροχής Υπηρεσιών και τα έσοδα από μεταλλικές 

κατασκευές  προέρχονται αποκλειστικά από την τιμολόγηση των εργασιών του  προσωπικού της που 

είναι περί τα 11 άτομα. 

Οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος προς τον ΛΑΓΗΕ ανήλθαν στη χρήση 2012 στο ποσό των 

1.483.757€. Από το ποσό αυτό έγινε παρακράτηση 226.267€ ως έκτακτη ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης.  

Το 2012 ο κύκλος εργασιών της SERVISTEEL AE ανήλθε στο ποσό των 2.291.995€, έναντι 881.480€ 

το 2011, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 160%. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων για 

την Εταιρεία το 2012 ανήλθαν σε κέρδη 908.716 € έναντι ζημίας (228.110) € το 2011. 

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε  κέρδη 381.430 € το 2012 έναντι ζημίας 

(243.107) € το 2011. 

 

Η εταιρία ολοκλήρωσε στην κατασκευή του φωτοβολταικού σταθμού ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία 

στις 19  Ιανουαρίου 2012 και πραγματοποίησε κατά την χρήση έσοδα 1.483.757€ από τη λειτουργία 

του. Για την κατασκευή του ανωτέρου σταθμού η εταιρία προέβη σε σύναψη δανείου ύψους 

3.127.600€ από την τράπεζα Κύπρου. Το κόστος κατασκευής του φωτοβολταικού σταθμού ανήλθε 

στο ποσό των 4.534.893€ το οποίο αύξησε ισόποσα τις ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας. 

 Το  συνολικό κέρδος για το έτος 2012 5381.430 €  αποτυπώνεται στη αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων 

της Εταιρείας σε € 8.454.422 το 2012 έναντι € 8.073.012 το 2011. 
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Εσωτερική αξία της μετοχής 

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €4, ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2012 € 

14,28 έναντι €13,64 του προηγουμένου έτους 2011. Αυτή η αύξηση κατά € 0,64 της μετοχής, σε 

διάστημα 12 μηνών οφείλεται στα κέρδη της εκμετάλλευσης το 2012. 

 

Προοπτικές για τη νέα χρονιά 

Ο ρόλος και η δραστηριότητα της εταιρείας συνίσταται στην εκτέλεση των αρχικών σταδίων των 

αναληφθέντων έργων της μητρικής ΜΕΤΚΑ ΑΕ, και η συμβολή της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι για την επιτυχή εκτέλεση τους. 

Αναμένοντας την ανάληψη νέων έργων από τη μητρική ΜΕΤΚΑ ΑΕ, ευελπιστούμε ότι η εταιρία θα 

συνεχίσει  στην κερδοφορία αφού θα εκτελέσει σημαντικό κομμάτι των νέων έργων και δεν θα 

επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση της χώρας, δεδομένου ότι τα έργα αυτά αποτελούν 

παραγγελίες από το εξωτερικό. 

Οι άρτιες ιδιόκτητες εργοστασιακές μας εγκαταστάσεις στην Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου καθώς και 

το άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας αποτελούν τα εχέγγυα για την 

ανάπτυξη και τη μελλοντική ευρωστία της εταιρείας μέσα στο γενικότερο πλαίσιο δράσης και 

λειτουργιών του Ομίλου ΜΕΤΚΑ.  

Η Εταιρεία σε εφαρμογή της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος που υπέγραψε με την 

ΔΕΣΜΗΕ και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τις αρχές του έτους 2012 θα 

πραγματοποιήσει σημαντικά έσοδα και στην χρήση 2013 από την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Μέρισμα 

Κατά την κλειόμενη χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη ύψους € 381.430. 

Ο πρόεδρος προτείνει και το συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μη διανεμηθεί μέρισμα, στους 

μετόχους, ώστε να έχει ταμειακή ρευστότητα η εταιρεία, και να μπορεί να ανανεώσει τμήμα του 

μηχανολογικού εξοπλισμού της, ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των υπό ανάληψη έργων. 

Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

Διαχείριση κινδύνων 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι 

στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών. 

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην αντιμετώπιση των 

κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προμηθειών και 

μετά ταύτα άμεση προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. 

Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το 

δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλομένους. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι οι 

συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές σε ξένο νόμισμα είναι ελάχιστες έως μηδαμινές.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ 

μέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της 

οφειλής του. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με την μητρική 
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εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε και το Ελληνικό δημόσιο (ΛΑΓΗΕ). Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος 

εκτιμάται ότι είναι μηδενικός. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα ενώ 

υπάρχουν και αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύματα. 

Ο κίνδυνος μελλοντικών ταμειακών ροών (ρευστότητας) συνδέεται στενά με τον κίνδυνο καλής 

εκτέλεσης έργου και προμήθειας, λόγω της ταμειακής επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε 

περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

Επισημαίνεται πάντως ότι κίνδυνο ρευστότητας δημιουργεί και η αθέτηση των υποχρεώσεων που 

πηγάζουν από το άρθρο 12 της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εκ μέρους του πελάτη . 

Η καταβολή των εξοφλήσεων γίνετε με καθυστέρηση 5 μηνών και δημιουργείται κίνδυνος για την μη 

εξυπηρέτηση του δανείου από την Τράπεζα Κύπρου 

 Την 21/11/2011 η εταιρεία σύναψε δάνειο με την Τράπεζα Κύπρου ποσού € 3.127.600 με σκοπό τη 

χρηματοδότηση του Κατασκευαστικού κόστους της  φωτοβολταϊκής μονάδας.  

 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές 

των επιτοκίων. Η Εταιρεία έχει μακροπρόθεσμο έντοκο δάνειο, το οποίο εκτίθεται μόνο σε μεταβολές 

του Euribor εξαμήνου. 

 

21 Μαρτίου 2013 

Για το Δ.Σ. της εταιρείας 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ιωάννης  Γ.  Μυτιληναίος 

 

 

 

 

 Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «SERVISTEEL 

Α.Ε.» στις 21.03.2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.metka.gr, όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 

δημοσιοποιήσεώς τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά 

στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, 

των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών  της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

http://www.metka.gr/
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Γ- Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €

Σημ. 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6 11.222.213 11.570.341

Επενδύσεις σε ενοποιούμενες επιχειρήσεις 2.500 2.500

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7 55.533 23.491

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 8 8.484 8.484

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 9 29.770 29.770

11.318.500 11.634.586

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 10 138.309 156.652

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 11 992.666 89.957

Λοιπές Απαιτήσεις 12 248.667 549.378

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 12 148 2.843

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 292.311 460.007

1.672.101 1.258.836

Σύνολο ενεργητικού 12.990.601 12.893.422

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 14 2.367.560 2.367.560

Υπέρ Το Άρτιο 3.040 3.040

Λοιπά αποθεματικά 14 1.847.617 1.846.945

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 14 4.236.225 3.855.467

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.454.442 8.073.012

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7 485.835 772.581

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 15 96.653 97.456

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 16 2.715.813 899.915

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.000 20.000

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 3.328.301 1.789.951

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 17 765.962 2.961.969

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 18 65.060 26.486

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 19 317.082 4.322

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 59.755 37.682

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.207.859 3.030.458

Σύνολο υποχρεώσεων 4.536.160 4.820.410

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 12.990.601 12.893.422

SERVISTEEL AE
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Γ- Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
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Γ- Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπέρ Το 

Άρτιο

Λοιπά 

αποθέματικα

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 2.367.560 3.040 1.834.291 4.111.228 8.316.119 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 01/01 - 31/12/2011
Μεταφορά σε αποθεματικά από κέρδη χρήσης 2010 0 0 12.654 (12.654) 0 

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες 0 0 12.654 (12.654) 0 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 2011 0 0 0 (243.107) (243.107)

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Χρήσης 0 0 0 (243.107) (243.107)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2011 2.367.560 3.040 1.846.945 3.855.467 8.073.012 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 2.367.560 3.040 1.846.945 3.855.467 8.073.012 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 01/01 - 31/12/2012
Μεταφορά σε αποθεματικά από κέρδη χρήσης 2011 0 0 672 (672) 0 

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες 0 0 672 (672) 0 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 2012 0 0 0 381.430 381.430 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Χρήσης 0 0 0 380.758 381.430 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2012 2.367.560 3.040 1.847.617 4.236.225 8.454.442  
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Γ- Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(έμμεση μέθοδος) 

 

 
 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 από την «ΑΓΡΑΝ – Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορικών Αγροτικών 

Επιχειρήσεων Αντιπροσωπειών και Εκμεταλλεύσεων» με τη συγχώνευση στην παραπάνω εταιρεία δια 

απορροφήσεως της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΓΡΟΒΙΤ- Ανώνυμος Εταιρεία Γεωργικών Βιομηχανικών και 

Τουριστικών Εργασιών» και του εισφερόμενου κλάδου της Ανωνύμου Εταιρείας «Μεταλλικαί 

Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ) όπως αυτή καταρτίστηκε με την με αριθμό 310/8-12-1982 

πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παν. Δρόσου και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 

342/23-11-1982 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου. 

 

Σκοπός ήταν να καλύψει το κενό που υπήρχε στον τομέα μεταλλικών κατασκευών στη χώρα μας και 

να πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο κατεργασίας (κοπή, διάτρηση, διαμόρφωση υλικών) των έργων 

που θα αναλάμβανε η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το 1982. Στην συνέχεια η 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) 

διαβλέποντας την σημασία της Εταιρείας και θεωρώντας αυτή αναπόσπαστο κομμάτι για την 

λειτουργία και την ανάπτυξή της συγκέντρωσε το 99,98 % του συνόλου των μετοχών το οποίο 

κατέχει ως σήμερα. Τα οικονομικά στοιχεία της Servisteel Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΤΚΑ ΑΕ, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 

Η Εταιρεία βρίσκεται στην Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου σε ιδιόκτητο οικόπεδο 103.431 

τετραγωνικών μέτρων και με στεγασμένους χώρους βιομηχανοστάσιου 13.000 περίπου 

τετραγωνικών μέτρων. 

Η SERVISTEEL A.E. ανήκει στον Κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στον 

Κλάδο Βιομηχανικής Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης Σιδηρούχων Μετάλλων. Τον 

Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της μητρικής ΜΕΤΚΑ Α.Ε. από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 

Κατά τη διάρκεια των 29 χρόνων λειτουργίας της η Εταιρεία συνέχισε σταθερά την εξειδίκευσή της 

και την τεχνολογική της ανάπτυξη, κατασκευάζοντας πρωτοποριακά έργα υψηλής τεχνολογίας και 

προστιθέμενης αξίας. 

Από 19-1-2012 τέθηκε σε παραγωγική  λειτουργία ο φωτοβολταϊκος σταθμός ισχύος 2,5 MW που 

εγκατέστησε η εταιρεία εντός του ιδιόκτητου οικοπέδου της στην Α ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Δημοτικό Διαμέρισμα Διμήνι Δήμου 

Βόλου Μαγνησίας ΤΚ 38500. 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012 (οι οποίες περιλαμβάνουν και συγκριτικά 

στοιχεία για τη χρήση 2011) εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 21/03/2013. Αναφέρεται ότι οι παρούσες 

οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. 
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2. Φύση Δραστηριοτήτων 

 

Οι στρατηγικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η SERVISTEEL A.E. είναι οι εξής: 

 Ενεργειακά Έργα (Απελευθέρωση /Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας /Συμπαραγωγή), 

 Έργα Υποδομής (Πετροχημικά – Διυλιστήρια, Εξοπλισμός Ορυχείων, Συστήματα Στήριξης 

Γεφυρών, Κτιριακές Υποδομές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Γερανοί και λοιποί Εξοπλισμοί 

Λιμένων), 

 Αμυντικά Έργα. 

 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο κατεργασίας των μεγάλων έργων που αναλαμβάνει η 

μητρική ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και αφορούν στον ενεργειακό τομέα (κατασκευή Ατμοηλεκτρικών και 

Υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), στον τομέα των έργων Υποδομής και 

στον τομέα των αμυντικών προγραμμάτων συμπαραγωγής. 

Από την χρήση 2012 η εταιρεία  επέκτεινε την δραστηριότητα της και στην παραγωγή και εμπορία 

ηλεκτρικής ενέργειας . 

 

3. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της SERVISTEEL Α.Ε. της χρήσης 2012  που καλύπτουν την περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 

εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Σημαντικές 

παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν 

επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 

To νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

Α.Ε.) και, όλα τα ποσά εμφανίζονται σε  Ευρώ, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά  

Στο μετοχικό κεφάλαιο της SERVISTEEL Α.Ε., συμμετέχει με ποσοστό 99,98% η εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΕ, 

που την θεωρεί θυγατρική της εταιρεία και την ενοποιεί με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.  

 

4.  Βασικές  Λογιστικές Αρχές 

 

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

συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2011 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.  

 

Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων 

αναμορφώθηκαν για να καταστούν ομοειδή με τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης. 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε 

υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2012. Στην παράγραφο 4.1.Α 

παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 

1η Ιανουαρίου 2012 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 

2012, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της εταιρείας. Στην παράγραφο 4.1.Β 
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παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα 

τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 

 4.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ 

 

A. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή 

μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

• Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις 

γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) 

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

βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που 

μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες 

γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει 

πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2011. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

• Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2012) 

Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η 

τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του 

ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά 

ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012. Προγενέστερη 

εφαρμογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

Δεκέμβριο του 2012. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

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

υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/07/2011) 

Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις 

αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά 

τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις 

αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα 
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ΔΠΧΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των 

ΔΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν 

έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Β. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  υιοθετηθεί,  από την Ε.Ε.     

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 

υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν 

εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση 

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/07/2012) 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 

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

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Η εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το 

IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η 

οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον 

συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 

επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει 

αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, 

και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς 

τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να 

παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και 

ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Η 

εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της 

καταστάσεις. 

 Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint 

Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται 

για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 
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Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης 

που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 

«Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει 

τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν 

κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές 

Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες 

Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις 

θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη 

ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο 

ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν 

εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη 

εφαρμογή επιτρέπεται. Η εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του 

προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις.  

 Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

• ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

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

ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο 

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

με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ 

απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες 

απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας 

υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία 

αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της 

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

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η 

εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της 

καταστάσεις. 

Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 

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

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

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

γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες 

τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 

με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 

• ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου 

Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 
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Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει 

πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού 

και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε 

μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» – Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις 

απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν 

εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη 

εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του 

προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 

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

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 

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

οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει 

των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2013. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του 

προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2013) 

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την 

οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό 

επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών 

των δανείων κατά την μετάβαση. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού 

του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

•  Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι τροποποιήσεις 

ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 

Πρότυπα. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

 Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 

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

 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά 

με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες 

διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις 

παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική 

περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι 

τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους 

πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται 

για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB 

χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για 

εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την 

απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να 

συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών 

κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 

κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι 

επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, 

ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία («λειτουργικό νόμισμα»). 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 

νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων 

που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 
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καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία κατά το έτος 2012 δεν είχε 

συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.  

 

4.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης 

τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους, όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την 

ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών 

απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων 

ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην 

εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

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

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

Κτίρια 25-35 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-20 έτη 

Αυτοκίνητα 4-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 4-7 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. 

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

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι 

ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό 

αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του 

προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

Η εταιρεία ακολουθεί τον βασικό χειρισμό του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» καταχωρώντας το 

κόστος δανεισμού ως έξοδο της περιόδου την οποία βαρύνει, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

χρησιμοποίησης των δανείων. Η τροποποίηση του προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην 

εταιρεία. 

 

4.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώματα χρήσης ενσώματων 

παγίων καθώς και άδειες λογισμικού. Η Εταιρεία δεν έχει ως και την χρήση 2012 άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. 
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Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια.  

 

4.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

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

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 

μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού 

αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα αποτελέσματα. Τα στοιχεία του ενεργητικού που 

αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων 

του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή 

της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

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

πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 

οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου 

ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από 

την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 

4.6 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση τον 

σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα 

ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να 

διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του 

παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για 

μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

4.6.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, εκτός αυτών 

που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν την σημαντικότερη 

επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: 

 κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μίας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως 

διακρατούμενη μέχρι την λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για αυτές που είναι διακρατούμενες μέχρι τη 

λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει το ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα η 

εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να της κρατήσει έως τη λήξη τους. Η εταιρεία 
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κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί 

κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως 

αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με βάση τον 

οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται 

ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και 

οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς των 

αποτελεσμάτων, τότε κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Όλες οι λοιπές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση. 

 ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 

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 στα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 απαξίωση των αποθεμάτων  

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή 

κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι 

λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που 

εμφανίζονται. 

 κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή 

κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική. 

Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου 

παραμένουν στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που 

καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η 

Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των μισθωμένων παγίων 

χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 

4.6.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι 

σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με 

αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι 

σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί 

τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της 

ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η 

εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του 

παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες 

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

πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  
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 Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό 

των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά 

τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Εταιρεία  αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται 

επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από 

τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος και 

στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν 

καθορισθεί.  

 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις 

γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους 

πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την 

ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν 

οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  

 Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την 

οικονομική θέση της Εταιρείας, την 31 Δεκεμβρίου 2012.  

 

4.7 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε 

μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω 

κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 

αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτούνται ή δημιουργούνται με σκοπό την 

πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από 

αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη 

αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή δεν περιλαμβάνονται  α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) 
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απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από 

το κράτος, γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για 

λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 

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

λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την 

δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της 

κατηγορίες. 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 

σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 

μέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν 

χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές 

απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη 

συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα 

στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι 

επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 

μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές 

της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 

τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που 

προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση 

ταμειακών ροών.  

Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην 

κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν 

είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 
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Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. 

Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με 

το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι 

η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

 

4.8 Αποθέματα 

Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν 

τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση, οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική 

διαδικασία, καθώς και τον κατάλληλο και σχετιζόμενο με την παραγωγή μέρος των γενικών εξόδων, 

βασιζόμενο στην κανονική δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Το κόστος των 

αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην 

συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.  

 

4.9 Εμπορικές απαιτήσεις 

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

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, 

μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το 

κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό 

αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του 

περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. 

Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή 

όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 

4.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

4.11 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία και τα ενσώματα πάγια που η Εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την 

ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.  
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Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα 

προς πώληση, και την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που 

ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που 

προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών 

στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης 

Η Εταιρεία δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς 

πώληση. 

4.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται 

με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της 

επιχείρησης που αποκτάται. 

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

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο). Η εταιρεία δεν 

κατέχει ίδιες μετοχές.  

 

4.13 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

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

τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται 

με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα 

καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος 

αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

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

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε 

το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 
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απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 

νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε 

περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 

εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του 

ισολογισμού χρήση. 

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

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 

την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 

από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η 

αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι 

προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.  

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι 

μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές 

διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της 

αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής 

θέσης. 

 

4.14  Παροχές στο προσωπικό 

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

παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε 

περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά 

την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

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

περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η 

επιχείρηση μετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. 

Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 

καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που 

διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο 

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

τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

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

είτε ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 
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 Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 

αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν 

από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 

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

της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).  

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

όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις 

προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της 

σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο 

ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται 

άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος 

εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το 

κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 

ωρίμανσης. 

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

καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία 

καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 

απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. 

Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από 

ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. 

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

αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των 

εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερματισμού 

απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών 

των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 

4.15 Επιχορηγήσεις 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια: α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να 

συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης 

θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα 

έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και 

επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα 

έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 
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4.16 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 

εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 

είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

4.17 Αναγνώριση εσόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά 

στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εύλογα εξασφαλισμένη. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται 

οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το 

σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία 

αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην 

συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής 

τους. 

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

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

χρόνο χρήσης του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών 

Εισοδημάτων, σε δεδουλευμένη βάση. 

 

4.18 Μισθώσεις 

Εταιρεία Μισθωτής: Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης 

ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να 

μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται 

ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  
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Εταιρεία ως εκμισθωτής: Οι μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους 

τους κινδύνους και τις ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές 

μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τους εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία 

μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του μισθωμένου περιουσιακού 

στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. Το έσοδο του 

ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης στα αποτελέσματα χρήσης. Η εταιρεία δεν 

εκμισθώνει πάγια με την μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

4.19 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 

την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

5. Διαχείριση κινδύνων 

 

 

5.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι 

στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών. 

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην αντιμετώπιση των 

κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προμηθειών και 

μετά ταύτα άμεση προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. 

Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το 

δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλομένους. 

 

 

5.2 Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι οι 

συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές σε ξένο νόμισμα είναι μηδαμινές έως ελάχιστες.  

 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προμηθεύεται. Ο 

ανωτέρω κίνδυνος κρίνεται περιορισμένος για τη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

 

5.3 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ 

μέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της 

οφειλής του. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με την μητρική 

εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι ελάχιστος. 
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5.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα ενώ 

υπάρχουν και αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύματα. 

Ο κίνδυνος μελλοντικών ταμειακών ροών (ρευστότητας) συνδέεται στενά με τον κίνδυνο καλής 

εκτέλεσης έργου και προμήθειας, λόγω της ταμειακής επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε 

περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

 

Η λικτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2012 για την εταιρεία 

αναλύεται ως  εξής: 

Ποσά σε € 

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Bραχυπρόθεσμος δανεισμός 158.541 158.541 1.086.325 1.629.488

Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 0 0 0

Εμπορικές υποχρεώσεις 765.962 0 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 124.816 0 0 0

Σύνολο 1.049.318 158.541 1.086.325 1.629.488

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 
 

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για το 2011 αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 4.322 899.915

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.961.969 0 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 68.121 369 0 0

Σύνολο 3.034.412 369 899.915 0

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 
 

 

 

5.5 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 

των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές 

των επιτοκίων. Η Εταιρεία έχει  υπόλοιπο μακροπρόθεσμου έντοκου δάνειου, ύψους 2.715.813 € με 

επιτόκιο Euribor 6 μηνών και σταθερό επιτόκιο περιθωρίου τραπέζης 6,5% πλέον 0,6% νόμιμης 

εισφοράς. 

 

 

5.6 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

ανά κατηγορία. 

 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών  στοιχείων και υποχρεώσεων έχει ως εξής : 

 

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 10.984 10.984

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 29.770 29.770

Σύνολο 40.754 40.754  

 

 



SERVISTEEL Α.Ε. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  Σελίδα 32 από 50 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 992.666 89.957

Λοιπές Απαιτήσεις 248.667 549.378

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 148 2.843

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 292.311 460.007

Σύνολο 1.533.793 1.099.342  

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2011

Εμπορικές υποχρεώσεις

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 765.962 2.961.969

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 59.755 37.682

Σύνολο 825.717 2.999.651  

 

Ιεραρχία  εύλογης αξίας 

Η εταιρεία υιοθέτησε το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Το 

αναθεωρημένο κείμενο απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά με την εύλογη αξία των 

χρηματοοικονομικών μέσων και τον κίνδυνο ρευστότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω 

τροποποίηση, τα κονδύλια κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών μέσων του Ισολογισμού, που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία, θα πρέπει για σκοπούς γνωστοποιήσεων, να ταξινομηθούν στα 

κάτωθι τρία επίπεδα, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτίμηση της εύλογης αξίας τους: 

-  Επίπεδο 1: είναι οι τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργούς αγοράς 

- Επίπεδο 2: πρόκειται για τα δεδομένα που είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) και 

αφορούν τα στοιχεία προς αποτίμηση (στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του 

επιπέδου 1) 

- Επίπεδο 3: είναι δεδομένα τα οποία προκύπτουν από εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης καθώς 

δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, ταξινομούνται στα 

κάτωθι τρία επίπεδα: 

 

 

 

 31/12/2012 

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση     10.984 

 31/12/2011 

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση     10.984 
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5.7  Πολιτικές και σκοποί διαχείρισης κεφαλαίου 

 

Οι στόχοι της διοίκησης όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει την 

ικανότητα της να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going – concern). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

εξασφάλισης της διατήρησης πιστοληπτικής διαβάθμισης της εταιρείας. Επιπλέον, ιδιαίτεροι στόχοι 

της εταιρείας είναι και η εξασφάλιση της ικανοποιητικής μερισματικής απόδοσης στους μετόχους της 

καθώς και η εκπλήρωση των όρων συμβάσεων με τους συναλλασσόμενους. 

 

 

 

 

 

6. Ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ 

(01/01/2004) στο (deemed cost), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος 

θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, η οποία 

προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. 

Η Εταιρεία έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν 

εμπράγματα ή άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού. 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Ποσά σε € Οικόπεδα  Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

 Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος Κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) 

την 31η Δεκεμβρίου  2010

3.238.808 4.610.794 1.832.231 15.202 276.787 64.300 10.038.122 

μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0 (989.576) (1.268.358) (15.202) (245.033) 0 (2.518.169)

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου  2011 3.238.808 3.621.217 563.873 0 31.755 64.300 7.519.953

Προσθήκες 0 0 949 0 2.062 4.347.624 4.350.635 

Αποσβέσεις Χρήσης 0 (138.350) (157.746) 0 (4.151) 0 (300.247)

0 

Κόστος Κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) 

την 31η Δεκεμβρίου  2011

3.238.808 4.610.794 1.833.180 15.202 278.850 4.411.924 14.388.757 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0 (1.127.926) (1.426.104) (15.202) (249.184) 0 (2.818.416)

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου  2011 3.238.808 3.482.868 407.077 0 29.665 4.411.924 11.570.341

Προσθήκες 0 13.500 157.541 0 4.726 31.472 207.239 

Αποσβέσεις Χρήσης 0 (138.639) (381.765) (3.491) (523.896)

Κόστος Κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) 

την 31η Δεκεμβρίου  2012

3.238.808 4.624.294 1.990.721 15.202 283.576 4.443.396 14.595.996 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0 (1.266.565) (1.807.869) (15.202) (252.676) 0 (3.342.312)

πλέον/μείον: Τακτοποιήσεις 0 0 4.380.452 0 0 (4.411.924) (31.472)

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου  2012 3.238.808 3.357.729 4.563.304 0 30.900 31.472 11.222.213  
 

 

 

 

 

7. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν 

στην ίδια φορολογική αρχή. Tα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 



SERVISTEEL Α.Ε. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  Σελίδα 34 από 50 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

 
 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων μετά από συμψηφισμούς έχει ως εξής: 

 

 

Ποσά σε ευρώ χρήσης 2011 

 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ χρήσης 2012 

 

 

 

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της 

απόκτησής τους, αλλά κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή της Εταιρείας 

είναι να αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά κατά το χρόνο 

πραγματοποίησής τους ανεξάρτητα από το χρόνο διανομής τους. 
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Σύμφωνα με τον Ν. 3842/2010, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος 

επί των κερδών των εταιρειών για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 20%. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή κατά τον χρόνο ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται ως φορολογικές ζημιές στο βαθμό που η 

ρευστοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω των μελλοντικών φορολογικών κερδών 

είναι πιθανή.  

Οι φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο βαθμό που η 

ανάκτηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω των μελλοντικών φορολογικών κερδών είναι 

πιθανή. 

 

 

 

 

 

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

 
 Επενδύσεις αξίας € 10.984 σε τίτλους μη εισηγμένους σε χρηματιστήρια αξιών έχουν αποτιμηθεί στο 

κόστος κτήσης τους. Δεν συντρέχει περίπτωση απομείωσης της συμμετοχής σε αυτές και η εύλογη 

αξία τους εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος κτήσης τους. Η απεικόνιση της 

υπεραξίας τους θα είχε αμελητέα επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Από τις παραπάνω επενδύσεις € 8.484 αφορούν σε συμμετοχή της Εταιρείας στην ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ με ποσοστό 9,21%. 

 

9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Δοσμένες Εγγυήσεις 29.770 29.770

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων 

απαιτήσεων 29.770 29.770  

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της 

επόμενης χρήσης. 

 

 

10. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε €  31/12/2012 31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 10.984 250.234 

- Μείωση λόγω πώλησης  

Συμμετοχής            0   (241.750) 

2.500 -Αγορές χρήσης        0 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 10.984   10.984 

Ταξινόμηση : 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 10.984 10.984 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0 0 

Σύνολο 10.984 10.984 
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Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2011

Α' ύλες 15.769 15.213

Παραγωγή σε εξέλιξη 33.500 60.488

Αναλώσιμα υλικά 27.891 23.770

Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας & λοιπά αποθέματα 61.149 57.182

Προϊόντα & λοιπά αποθέματα 0

Σύνολο 138.309 156.652

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 138.309 156.652  
 

Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά την διάρκεια της χρήσης και 

περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε € 103.731 έναντι € 57.456 της χρήσης 2011. 

Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα την 31.12.2012. 

 

11. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός) 973.258 79.219

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

Σύνολο Καθαρών Απαιτήσεων από Πελάτες 973.258 79.219

Επιταγές & Γραμμάτια 8.544,63

Προκαταβολές σε προμηθευτές και υπεργολάβους 10.863,61 10.738

ΣΥΝΟΛΟ 992.666 89.957

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0 0

Κυκλοφορούν ενεργητικό 992.666 89.957

ΣΥΝΟΛΟ 992.666 89.957  
 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού θεωρείται πως είναι 

βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως 

προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση και δεν έχουν απομειωθεί. Επομένως 

δεν απαιτείται σχετική γνωστοποίηση βάσει του IFRS 7 για την ενηλικίωση των απαιτήσεων. 

Επιπλέον, κατά την 31/12/2012 δεν υπήρξε ανάγκη σχηματισμού επιπλέον πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις. 

 

 

12. Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 

Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής: 

 

Λοιπές Απαιτήσεις

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο για φόρους 49.024 329.044

Προκαταβολές σε εργαζόμενους και τρίτους 199.643 220.333

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 248.667 549.378

Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία ενεργητικού

Προπληρωθέντα έξοδα έργων 148 2.843  
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13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Διαθέσιμα σε ταμείο 2.217 9.349

Διαθέσιμα σε τράπεζες 290.094 450.658

Σύνολο 292.311 460.007  

Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 

14. Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 591.890 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, 

ονομαστικής αξίας € 4,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 2.367.560. 

Οι μετοχές της SERVISTEEL Α.Ε. δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το υπέρ το άρτιο 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε προκύψει από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία 

μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας. 

 

 
 

ii) Λοιπά Αποθεματικά 

Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών της Εταιρείας, έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Ειδικά 

Αποθεματικα

Εκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα και  

αποθέματικα ειδικών 

διατάξεων

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 151.424 116.987 155.985 1.409.896 1.834.291 

Μεταβολές  κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01 - 31/12/2011 0 0 0 0 0 

Σχηματισμός  από καθαρά κέρδη χρήσης 2010 12.653 0 0 0 12.653 

Υπόλοιπο  την 31η  Δεκεμβρίου 2011 164.077 116.987 155.985 1.409.896 1.846.945 

Μεταβολές  κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01 - 31/12/2012 0 0 0 0 0 

Σχηματισμός  από καθαρά κέρδη χρήσης 2011 672 0 0 0 672 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2012 164.749 116.987 155.985 1.847.617 1.847.617  
 

 

Το τακτικό αποθεματικό έχει σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου 

2190/1920. Στα αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά ειδικών διατάξεων περιλαμβάνονται και 

αφορολόγητες εκπτώσεις και λοιπά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων. Μέχρι την 31/12/2011 έχει 

υπολογισθεί αναβαλλόμενος φόρος ποσού σε € 3.646 για την εταιρεία. 

Μετοχικό Κεφάλαιo 

Ποσά σε € 
Αριθμός  
Κοινών  

Μετοχών 

Μετοχικό  
Κεφάλαιo 

Υπέρ το  
Άρτιο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 591.890  2.367.560  3.040  2.370.600  
Μεταβολές στη διάρκεια της χρήσης 2011 0  0  0  0  
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2011 591.890  2.367.560  3.040  2.370.600  

Μεταβολές στη διάρκεια της χρήσης 2012 0  0   0  
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2012 591.890  2.367.560  3.040  2.370.600  
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iii) Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 

Η ανάλυση των κερδών εις νέο, έχει ως εξής : 

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Υπόλοιπο Εναρξης 3.855.467 4.111.228

Σχηματισμός τακτικού Αποθεματικού από 

διανομή αποτελεσμάτων προηγούμενης 

χρήσης (672) (12.654)

Κερδη/ Ζημιές Χρήσης 381.430 (243.107)

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 4.236.225 3.855.467

Σύνολο 4.236.225 3.855.467  
 

 

15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Στους εργαζομένους της Εταιρείας καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20 κατά την 

αποχώρηση αυτών λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία 

της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης. 

Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Υπόλοπο έναρξης 97.456 108.730

Συνταξιοδοτικές παροχές 9.498 10.199

Καταβολές περιόδου (10.301) (21.473)

Σύνολο 96.653               97.456

Ανάλυση Συνταξιοδοτικών παροχών 31/12/2012 31/12/2011

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης                    4.431 4.545 

Χρηματοοικονομικό κόστος                    5.068 5.654 

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 

εργαζομένους 
9.498 10.199

 
 

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς 

είναι οι εξής: 

31/12/2012 31/12/2011

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 3,8% 5,2%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,0% 3,0%

Πληθωρισμός 2,0% 2,6%

Ποσοστό αποχωρήσεων 2,0% 2,0%  
 

 

16. Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 

 

Η εταιρία μέσα στη χρήση του 2011 και συγκεκριμένα την 21/11/2011 σύναψε δάνειο με την 

Τράπεζα Κύπρου ποσού € 3.127.600 με σκοπό τη χρηματοδότηση του Κατασκευαστικού κόστους  
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φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 2.5 MW που θα ανεγερθεί στο Βόλο σε έκταση 52.000 τ.μ. Ο τρόπος 

ανάληψης του δανείου είναι τμηματικά και έως το τέλος του 2011 η εταιρία έλαβε 899.915 €. 

Κατά την χρήση του 2012 η εταιρεία έλαβε το ποσό των 2.128.658 και το συνολικό ποσό του 

δανείου ανήλθε σε € 3.028.573 

 Το επιτόκιο χορήγησης σε ευρώ είναι το Euribor 6μήνου με προσαύξηση 6,5%. Η διάρκεια του 

δανείου ορίστηκε σε 11 έτη ενώ υφίστατο και περίοδος χάριτος 1 έτους.  Η εταιρία εκχώρησε όλες 

τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ημερομηνίας 

15.10.2010 που συνήφθη μεταξύ της εκχωρήτριας εταιρίας ( παραγωγός) και της εταιρίας με την 

επωνυμία ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ καθώς και των σχετικών τιμολογίων που θα εκδίδονται ανά μήνα σύμφωνα με 

το άρθρο 12 της σύμβασης και τη λοιπή νομοθεσία που διέπει την αγορά και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η υποχρέωση την 31/12/2012 είχε ως εξής : 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2.715.813 899.915

Σύνολο 2.715.813 899.915  
 

 

17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Προμηθευτές 765.962 2.961.969

Σύνολο 765.962 2.961.969  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν φέρουν τόκους και διακανονίζονται κανονικά. 

 

18. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, αποτελούνται από υποχρεώσεις από φόρο 

εισοδήματος και αναλύονται ως εξής: 

 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Τρέχουσες Υποχρεώσεις από Φόρους 65.060 26.486

Σύνολο 65.060 26.486  
 

Τη  χρήση 2010, η εταιρεία, με βάση τον Ν.3888/2010, περαίωσε τις ανέλεγκτες χρήσεις από 2007 

έως και 2009 ως προς την φορολογία εισοδήματος. Τα ποσά των φόρων που κατέβαλλε ανήλθαν σε 

€ 24.356,21 και βάρυναν τα αποτελέσματα της  χρήσης 2010. 

Η εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για την χρήση του 2010. Η διοίκηση θεωρεί ότι τυχόν ποσά 

φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο δεν θα έχουν σημαντική επίδραση 

στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Για τις δαπάνες 

που θα προκύψουν από τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων, η εταιρεία 

έχει διενεργήσει πρόβλεψη ύψους € 30.000 την οποία και θεωρεί επαρκή. Για τις φορολογικά 

ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας βλέπε και σημείωση 29 «Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις».  
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Για τη χρήση 2011 η εταιρία έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό, αφού είχε υπαχθεί στο φορολογικό 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 

5 Ν. 2238/1994. Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις και δεν 

υπήρξε ουδεμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

19. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 

 

 

Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 317.082 4.322

Σύνολο 317.082 4.322  
 

 

20. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Λοιπές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 19.672 23.492

Μερίσματα πληρωτέα 369 369

Έξοδα δεδουλευμένα 9.227 4.253

Λοιπές υποχρεώσεις 30.488 9.569

Σύνολο 59.755 37.682  
 

 

21. Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών για την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση έχει ως εξής: 

 

Κύκλος Εργασιών

Ποσά σε €
01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

Έσοδα από εμπορία 1.483.756 0

Έσοδα από επισκευές και λοιπές παροχές υπηρεσιών 808.029 629.679

Πωλήσεις άχρηστου υλικού και λοιπών αποθεμάτων 209 251.801

Σύνολο 2.291.995 881.480  
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22. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

 

Χρήση 2012 
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Χρήση 2011 

 
 

 

23. Παροχές στο Προσωπικό 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόμενη ημερομηνία 

αναλύεται ως εξής: 

 

01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 8 9

ΗΜ/ΣΘΙΟΙ 3 4

 Σύνολο 11 13  
  

 

Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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Παροχές σε εργαζομένους

Ποσά σε € 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Μισθοί και ημερομίσθια και επιδόματα 322.083 387.274

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 88.023 106.373

Αποζημιώσεις τερματισμού υπηρεσίας 46.712 55.788

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 4.431 4.545

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 18.173 46.478

Σύνολο 479.422 600.458

Ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 479.422 600.458

Ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε στις ιδιοπαραγωγές παγίων 0 0

479.422 600.458

Ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 479.422 600.458

Ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε στις ιδιοπαραγωγές παγίων 0 0

479.422 600.458  
 

 

24. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής και περιλαμβάνουν και 

την  έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε  επί του τιμήματος των πωλήσεων 

ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 -31.12.2012.  

 

 
 

Από το ποσό αυτό έγινε παρακράτηση 226.267€ ως έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης.  

 

25. Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε €
01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

Έσοδα τόκων από:

-Τόκοι Τραπεζών 2.106 667

2.106 667

Έξοδα τόκων από:

- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία
5.068 5.654

 -Τραπεζικά δάνεια 244.431 4.322

- Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 0 0

- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 1.285 501

250.783 10.477

SERVISTEEL

 
 

26. Φόρος Εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος Εισοδήματος

Ποσά σε € 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Τρέχον Φόρος Χρήσης 16.730 3.533 

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ.7) (318.788) (51.805)

Φόροι κερδών προηγούμενης χρήσης 0 10.000 

Μη ενσωματωμένοι φόροι 46.772 39.165 

Λοιποί ενδεχόμενοι φόροι 10.000 10.000 

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος (245.287) 10.893  
 

 

Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό φορολογικό 

συντελεστή της εταιρείας και του φορολογικού εξόδου που πραγματικά αναγνωρίστηκε στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων, έχει ως εξής: 
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Ποσά σε € 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Κέρδη προ φόρων, ως Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης 136.143 (232.214)

Εφαρμοστέος Φορολογικός Συντελεστής 20% 20%

Φόρος Εισοδήματος, βάσει εφαρμοστέου 

φορολογικού συντελεστή 27.229 (46.443)

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά

Λοιπές μη εκπιπτόμενες δαπάνες 8.782 10.171

 Φόρος Φορολογητέων Κερδών 0 3.362

Μείωση φόρου από σχηματισμό αφορολόγητων 

εκπτώσεων και αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (107.097) 0 

Επίπτωση αλλαγής φορολογικού συντελεστή (5.362)

Ωφέλεια αναβαλλόμενης φορολογίας από 

αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν.2065/92 (230.972)
0

Φόροι τέλη Ακίνητης Περιουσίας 46.772 39.165

Λοιποί ενδεχόμενοι φόροι 10.000 10.000

Φόροι προηγ. Χρήσεων (αποθεματικών τεχν επιχ. 

& λοιπές διαφορές φόρου) 0 0

Έξοδο φόρου σε Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης (245.287) 10.893  
 

Ο σταθμισμένος φορολογικός συντελεστής της εταιρείας, που προκύπτει από τον λόγο του φόρου 

εισοδήματος προς τα κέρδη προ φόρων, για την χρήση 2012 ανέρχεται σε 65,92% (2011: 4,69%). 

H εταιρεία κατά την ελεγχόμενη χρήση του 2012 προχώρησε στον υπολογισμό του φόρου 

εισοδήματος της χρήσης μετά τον εξωλογιστικό (αναφέρω εξωλογιστικό διότι στις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις δεν εμφανίζεται) σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού βάση των 

διατάξεων του Ν. 3299/2004. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 20 του Ν 3299/2004, η εταιρεία θα υποβάλει εντός της προθεσμίας 

υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία αίτημα 

με το οποίο θα ζητείται ο έλεγχός της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Μέχρι την 

ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν είχε κατατεθεί η σχετική αίτηση 

προκειμένου να διενεργηθεί ο προσήκων έλεγχος και ως εκ τούτου ο σχηματισμός του 

Αφορολόγητου Αποθεματικού δεν θεωρείται οριστικός. 

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος της 

πραγματοποιηθείσας επένδυσης που τελεί υπό έγκριση  από τις αρμόδιες υπηρεσίας ικανές να 

επηρεάσουν την έκπτωση του φόρου που δικαιούται βάση του αφορολογήτου αποθεματικού που 

δύναται να σχηματίσει, μετά και την υπαγωγή της στον Ν3299/2004 

 

 

 

27. Κέρδη ανά μετοχή 

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (εκφρασμένα σε ευρώ ανά μετοχή) για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 
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Ποσά σε € 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

Κέρδη προ φόρων 136.143 (232.214)

Φόρος Εισοδήματος 245.287 (10.893)

Κέρδη μετά από φόρους (1) 381.430 (243.107)

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 

σε κυκλοφορία (2)
591.890 591.890

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

(Ευρώ /μετοχή) - (1)/(2)
0,64 (0,41)

 

Τα βασικά κέρδη/ζημιές ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί 

στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρείας μετά φόρων με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών 

μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

 

 

28. Ανάλυση προσαρμογών σε ταμειακές ροές 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προσαρμογές που διενεργήθηκαν στις ταμειακές ροές της 

εταιρείας: 

 

Προσαρμογές για: 31/12/2012 31/12/2011

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 523.896 300.247

Κέρδη/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 1.000

Προβλέψεις 4.431 4.545

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων (10.301) (21.473)

Έσοδα τόκων (2.106) (667)

Έξοδα Τόκων 249.499 9.976 

Κέρδη από πώληση Διαθεσίμων προς πώληση 

Χρηματοοικονομικών στοιχείων 0 (305.953)

Σύνολο προσαρμογών 765.418 (12.326)  

 

 

29. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται 

να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν 

εμπράγματα ή άλλα βάρη. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση του 2010.  

* Για τη χρήση 2011, η εταιρεία υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό 

γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση 

περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Για 

την χρήση  του 2012 ο φορολογικός έλεγχος από τον Νόμιμο Ελεγκτή βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

Η διοίκηση θεωρεί ότι τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο 
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των ανέλεγκτων χρήσεων δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα 

χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Η εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη ύψους € 30.000 

σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις από την Εταιρεία. 

 

 

 

 

 

30. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα της Εταιρείας την 31/12/2012 και 31/12/2011 

αντίστοιχα δίνονται κάτωθι. 



SERVISTEEL Α.Ε. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  Σελίδα 48 από 50 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

Διεταιρικές Συναλλαγές

Ποσά σε  €

Έσοδα εμπορία και παροχή 

υπρεσιών 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Μητρική 794.854 783.127

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 215

Σύνολο 794.854 783.342

Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Μητρική 21.130 21.130

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 0

Σύνολο 21.130 21.130

Αγορές και αμοιβές από την 

παροχή υπηρεσιών 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Μητρική 0 3.467

Διευθυντικά στελέχη 28.458 28.702

Σύνολο 28.458 32.169

Αγορές εμπορευμάτων 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Μητρική 883 0

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0

Σύνολο 883 0

Απαιτήσεις από πελάτες 1/1-31/12/2012 31/12/2011

Μητρική 61.621 0

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 16.350

Σύνολο 61.621 16.350

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 

και λοιπές υποχρεώσεις 1/1-31/12/2012 31/12/2011

Μητρική 575.259 169.448

Διευθυντικά στελέχη 0 387

Σύνολο 575.259 169.835  
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31. Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη 

 

Οι παροχές προς την Διοίκηση αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Συναλλαγές με διευθυντικά 

στελέχη

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Βραχυπρόθεσμες παροχές σε 

εργαζομένους 

-Μισθοί 17.759 17.571

-Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 4.712 5.144

-Bonus 0 0

-Λοιπές Αποζημιώσεις 5.987 5.987

Συνταξιοδοτικό κόστος 

προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών

-Παροχές λήξης της εργασίας 0 0

Σύνολα 28.458 28.702

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 387  

 

32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης 

 

Πέρα των όσο αναφέρονται παραπάνω, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα έως σήμερα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις 

ελληνικές επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2012 και 2011 είναι 20%, ενώ με την εφαρμογή του νέου 

φορολογικού νόμου (Ν.4110/2013) ο συντελεστής φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 26% με 

ισχύ από την 01/01/2013. Εκτιμάται ότι εάν ο αυξημένος φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες 

του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα βρισκόταν σε ισχύ την 31/12/2012, η επίπτωση 

στα αποτελέσματα της Εταιρεία θα ανέρχονταν σε ωφέλεια ποσού € 142.634 με συντελεστή 26% 

έναντι ωφέλειας 318.788 χιλ με συντελεστή 20%.   
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