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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών
Καταστάσεων της Εταιρίας οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007

Περιεχόµενα

 Ενοποιηµένη Κατάσταση αποτελεσµάτων
 Ενοποιηµένος Ισολογισµός της Εταιρίας
 Ισολογισµός της Εταιρίας
 Απλή & Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων
 Κατάσταση διακίνησης µετρητών
 Ενοποιηµένη κατάσταση διακίνησης µετρητών
 Σηµειώσεις επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007 (Ποσά σε ευρώ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΣΗΜ.

1/1-31/03/2007

1/1-31/3/2006

4

8.994.355

7.275.086

8.104.267

6.645.695

Μικτά Κέρδη

890.088

629.391

Άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα από επενδύσεις

256.330

113.118

240

1.010

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής

452.315

418.681

Έξοδα διοίκησης

302.900

347.598

0

1.556

Κύκλος Εργασιών
Κόστος πωλήσεων

Τόκοι εισπραχθέντες

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

391.443

-24.316

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /έξοδα

-299.182

-257.396

Κέρδη / Ζηµίες περιόδου προ φόρων

92.261

-281.712

Φόρος εισοδήµατος

-4.019

-26

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου

88.242

-281.738

88.344

-282.230

-102

492

88.242

-281.738

0,01

-0,02

Κατανέµονται σε:
Συµφέρον µετόχων µητρικής
Συµφέρον µειοψηφίας
Κέρδη /Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)
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Ενοποιηµένος Ισολογισµός της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2007
(Ποσά σε ευρώ)
ENEΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΗΜ.

31/03/2007

31/12/2006

9.076.667

9.243.644

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

86.801

88.947

Φήµη και πελατεία

705.956

705.956

Επενδύσεις σε θυγατρικές

750.720

750.720

Επενδύσεις

571.126

517.373

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

23.924

23.924

11.215.194

11.330.564

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα

7

16.216.787

16.980.721

Χρεώστες & άλλοι λογαριασµοί

8

20.125.952

19.456.957

Μετρητά στα ταµεία & στις τράπεζες

9

1.143.525

326.768

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

37.486.264

36.764.446

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

48.701.458

48.095.010

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.715.000

5.715.000

Αποθεµατικά

10.423.602

10.393.324

Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας

16.138.602

16.108.324

425.565

425.667

16.564.167

16.533.991

3.665.563

3.696.135

95.000

95.000

10.500.000

10.500.000

10

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Τραπεζικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος

20.000

20.000

11

14.280.563

14.311.135

Προµηθευτές & άλλοι λογαριασµοί

12

9.673.955

15.763.200

Φόροι Πληρωτέοι

12

371.188

77.594

Χορηγήσεις Τραπεζών

13

7.811.585

1.409.090

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

17.856.728

17.249.884

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

48.701.458

48.095.010

______________
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
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Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής
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Iσολογισµός της Μητρικής Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2007
(Ποσά σε ευρώ)
ENEΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Χρεώστες & άλλοι λογαριασµοί
Μετρητά στα ταµεία & στις τράπεζες

ΣΗΜ.

31/03/2007

31/12/2006

7.664.675
78.479
4.775.606
571.126
11.215

7.797.377
80.070
4.775.606
517.373
11.215

13.101.101

13.181.641

15.269.658
17.753.866
907.853

15.920.453
17.044.210
154.860

33.931.377
47.032.478

33.119.523
46.301.164

5.715.000
11.840.393

5.715.000
11.809.658

17.555.393

17.524.658

3.665.563
95.000
9.000.000

3.696.135
95.000
9.000.000

11

12.760.563

12.791.135

12
12
13

8.586.868
318.069
7.811.585

14.727.199
49.082
1.209.090

16.716.522
47.032.478

15.985.371
46.301.164

5
6

7
8
9

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά

10

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Τραπεζικές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & άλλοι λογαριασµοί
Φόροι Πληρωτέοι
Χορηγήσεις Τραπεζών
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

_______________
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
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Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007
(Ποσά σε ευρώ)
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)
Kέρδη / Ζηµίες περιόδου µετά φόρων
Μεταφορά επιχορηγηθέντων περιουσιακών στοιχείων στα πάγια
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2007 και 31.3.2006 αντίστοιχα)

1/1-31/3/2007

1/1-31/3/2006

16.533.991

14.863.666

88.344

-282.230

16.622.335

14.581.436

-3.553

0

-102

227

-54.513

13.190

16.564.167

14.594.853
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Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας
Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007
(Ποσά σε ευρώ)
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)
Κέρδη/ Ζηµίες περιόδου µετά φόρων

1/1-31/3/2007

1/1-31/3/2006

17.524.658

15.977.962

88.798

-284.428

17.613.456

15.693.534

Μεταφορά επιχορηγηθέντων περιουσιακών στοιχείων στα πάγια

-3.553

0

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

-54.510

14.373

17.555.393

15.707.907

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2007 και 31.3.2006 αντίστοιχα)
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών Εταιρίας για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007
(Ποσά σε ευρώ)
31/03/2007

31/03/2006

92.817

-284.428

Αποσβέσεις

159.866

160.829

Προβλέψεις

-67.696

-60.540

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

-85.544

-26.240

-640

-26.209

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

275.192

223.610

Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

650.795

1.899.476

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-709.656

175.962

-1.703.479

-2.797.038

-275.192

-223.610

0

0

-1.663.537

-958.188

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη /Zηµίες χρήσεως προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων στοιχείων παγίων στοιχείων

-24.749

-82.803

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

400

8.350

Τόκοι εισπραχθέντες

240

1.010

-24.109

-73.443

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

8.700.000

0

Εξοφλήσεις δανείων

-6.259.361

-253.150

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

2.440.639

-253.150

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου
(α)+(β)+(γ)

752.993

-1.284.781

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

154.860

-4.148.696

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

907.853

-5.433.477

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2006
(Ποσά σε ευρώ)
31/03/2007

31/03/2006

92.261

-281.712

Αποσβέσεις

198.132

196.206

Προβλέψεις

-67.696

-60.540

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

-85.544

-27.379

-640

-26.209

299.182

257.396

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

763.934

1.919.454

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-692.149

1.101.146

-1.607.086

-2.964.278

-299.182

-257.396

-1.398.788

-143.312

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ζηµίες / Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων στοιχείων παγίων στοιχείων

-25.734

-191.433

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

400

8.350

Τόκοι εισπραχθέντες

240

1.010

-25.094

-182.073

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

8.700.000

0

Εξοφλήσεις δανείων

-6.459.361

-253.150

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

2.240.639

-253.150

816.757

-578.535

326.768

-6.649.969

1.143.525

-7.228.504

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
1.

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία και την θυγατρική της

Η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής καλούµενη
«Εταιρία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1967 (ΦΕΚ 310/27.04.67-AΦΜ.094022888) ως ανώνυµη
Εταιρία.
Η έδρα της Εταιρίας είναι στο 56ο χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας στα Οινόφυτα
Βοιωτίας.
Η διάρκεια της Εταιρίας σύµφωνα µε το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 90 έτη από την ηµεροµηνία
ίδρυσής της, µε δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας µετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
των µετόχων της.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
α) η οργάνωση και λειτουργία πλήρους βιοµηχανικής µονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου,
β)η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισµένου εργοστασίου παραγωγής, κατασκευής και
συναρµολόγησης σωλήνων εξ οιονδήποτε µορφής πρώτης ύλης, γ)η επιχείρηση και ανάληψη
πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως κατασκευής ιδίων
µορφών σωλήνων, δ)η συµµετοχή αυτής υφ’ οιανδήποτε µορφή ήθελε αποφασίσει το ∆.Σ., εις
παρόµοιας, οµοειδής ή και παράλληλους επιχειρήσεις, µη αποκλειόµενης προς τον σκοπό αυτόν της
παροχής εγγυήσεων υπέρ ή και εις βάρος τρίτων, ε) η αναδοχή χρεών επί τω τέλει της
αξιοποιήσεως οιανδήποτε παραγωγικής και εµπορικής δραστηριότητας της συγχωνευόµενης
επιχειρήσεως ή του δηµιουργούµενου νέου παραγωγικού φορέως ανάγονται εις τους σκοπούς της
εταιρείας, στ) η συµµετοχή ή η ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την
αγορά, την πώληση και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση ακινήτων και ζ)η εισαγωγή και η
εµπορία παντός τύπου µετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού.
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E.» περιλαµβάνουν και την θυγατρική της Εταιρία «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η θυγατρική εταιρία βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού της έχει ως σκοπό:
α)η κατασκευή και εµπορία παραδοσιακών κιγκλιδωµάτων, β)η εκτέλεση πάσης φύσεως
οικοδοµικών εργασιών, γ)η κατασκευή και εκµετάλλευση Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δ)η
συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο και µορφή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν τους
αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς ε)η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε
όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς και στ)η άσκηση γενικά κάθε άλλης εργασίας που είναι συναφής ή
παρεµφερής προς αυτές της Εταιρείας.
Ο αριθµός του προσωπικού του Οµίλου στις 31 Μαρτίου 2007 ανέρχεται σε 115 άτοµα ενώ της
Εταιρίας σε 91 άτοµα.
2.
Κύριες ακολουθούµενες λογιστικές αρχές
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν τις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας και µια θυγατρικής εταιρείας της, που όλες αναφέρονται ως ο «Όµιλος»,
για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007.
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν σχετικά µε στοιχεία που θεωρούνται σηµαντικά
ή ουσιώδη στον καθορισµό των αποτελεσµάτων του έτους και για την παρουσίαση της οικονοµικής
κατάστασης του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρονται πιο κάτω.
3.

Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων
9 Βάση Σύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση τη λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους,
προσαρµόστηκαν έτσι που να περιλαµβάνει την επανεκτίµηση ορισµένων στοιχείων του παγίου
ενεργητικού και των κινητών αξιών που κατέχει ο Όµιλος και η Εταιρεία.
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9 Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και βάσει του Νόµου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε µε
τον Νόµο 3301/2004) οι ελληνικές Εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο
Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις Οικονοµικές τους Καταστάσεις
για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ. Βάσει
του ∆ΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής Νοµοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι
υποχρεωµένες να παρουσιάζουν συγκριτικές Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ,
τουλάχιστον για µία χρήση (31 ∆εκεµβρίου 2004).
9 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις απλές και ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007, στις 23 Mαίου 2007.
9 Πάγιο ενεργητικό
Τα στοιχεία παγίου ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις. Η πρόβλεψη για αποσβέσεις υπολογίζεται έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η
εκτιµηµένη αξία µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των στοιχείων παγίου ενεργητικού µε
ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής χρήσης
τους.Με τη βάση αυτή τα κυριότερα ποσοστά που χρησιµοποιούνται είναι ως ακολούθως:
Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήµατα
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα & εξοπλισµός γραφείων

1.25 % - 4 %
10 % - 33 %
5 % - 20 %
8 % -33,33 %

Τα κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων που ευρίσκονται σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται µε βάση τη
διάρκεια µίσθωσης του ακινήτου. Η Εταιρία θα εφαρµόσει πολιτική επανεκτίµησης των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά πενταετία. Για σκοπούς πρώτης εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων αυτά εµφανίζονται σε αξία κτήσης.
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαµβάνουν στοιχεία τα οποία είναι πλήρως αποσβεσµένα.
Τα επιχορηγούµενα πάγια εµφανίζονται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης.
9 Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Άυλο Ενεργητικό).Τα στοιχεία
άυλου ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις για
µείωση της τρέχουσας αξίας τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής
απόσβεσης ώστε να µειωθεί η τιµή κτήσης στην υπολογιζόµενη υπολειµµατική τους αξία, στο
διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης τους.
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
Εφαρµογές
12,50 % - 14,29 %
Το υπόλοιπο των άϋλων περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται στο τέλος του έτους για να
προσδιοριστεί η πιθανότητα συνεχούς ύπαρξης µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων.
9 Χρεώστες
Οι χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί παρουσιάζονται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις που τυχόν να προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών.
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται µόνο για χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται
αµφίβολης είσπραξης και έχουν κινηθεί νοµικές διαδικασίες. Στη µητρική εταιρεία, το ύψος της
πρόβλεψης αυτής κατά την 31/03/2007 ανέρχεται στο ποσό των € 500.000.
9 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης, κόστους παραγωγής
και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος παραγωγής αντιπροσωπεύει υλικά, άµεσα εργατικά
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και τις έµµεσες δαπάνες παραγωγής των προϊόντων. Τα αποθέµατα αποτιµούνται µε τη µέθοδο του
τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους.
9 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία
πληρωµής ή η περίοδος εξόφλησης υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
9 Ξένο συνάλλαγµα
Συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγµα καταχωρούνται µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που
ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ποσά εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένο συνάλλαγµα
µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.Κέρδη ή ζηµιές από την µετατροπή µεταφέρονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων του έτους.
9 Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος
Η µητρική εταιρία έχει κατά την 31η Μαρτίου 2007, δύο (2) ανοιχτές θέσεις επί προθεσµιακών
πράξεων συναλλάγµατος συνολικού ύψους 2.198.687,25 $ για την κάλυψη του συναλλαγµατικού
κινδύνου από υποχρεώσεις σε δολλάρια Η.Π.Α.οι οποίες λήγουν µέχρι και τον Ιούνιο του 2007.
9 Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών
Την 31η Μαρτίου 2007 µετρητά και άλλες αξίες ισότιµες µετρητών αποτελούνται από µετρητά στα
ταµεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών όψεως. Όσον αφορά την χρήση 2006 µετρητά και
ισοδύναµα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στα ταµεία και υπόλοιπα τραπεζικών
λογαριασµών όψεως καθώς και των βραχυπρόθεσµων αλληλόχρεων τραπεζικών υποχρεώσεων.
9 Φορολογία
Η φορολογία έτους υπολογίζεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους σύµφωνα µε τα ποσοστά
που ισχύουν. Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε τα ποσοστά που
αναµένεται ότι θα είναι πληρωτέοι οι φόροι που αναλογούν στις προσωρινές διαφορές µεταξύ της
λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Τυχόν
χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον φορολογητέα κέρδη. Η Εταιρία στην χρήση 2006 δεν
σχηµάτισε πρόβλεψη για λογιστικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικό
φορολογικό έλεγχο λόγω του ότι της έχει αναγνωριστεί φορολογική ζηµία η οποία είναι αρκετή για
να καλύψει τυχόν προκύπτουσες λογιστικές διαφορές για την κλειόµενη χρήση. Η θυγατρική της
ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ στην χρήση 2006 σχηµάτισε πρόβλεψη για φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από
µελλοντικό φορολογικό έλεγχο ύψους 20.000 €.
9 Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις που έγιναν στη διάρκεια του έτους και δεν
περιλαµβάνει φόρο προστιθέµενης αξίας. Τόκοι εισπρακτέοι περιλαµβάνονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων µε βάση το ποσό τόκων που αντιστοιχεί στο υπό εξέταση έτος.
9 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την επιχείρηση
Η Εταιρία έχει δηµιουργήσει πρόγραµµα για την κάλυψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω
αφυπηρέτησης για συνταξιοδότηση. Η Εταιρία δηµιουργεί πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την επιχείρηση για όλους τους εργαζοµένους που αναµένεται να αφυπηρετήσουν
λόγω συνταξιοδότησης τα επόµενα πέντε έτη από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για την
τρέχουσα χρήση είχε εφαρµογή η ακολουθούµενη λογιστική αρχή και έτσι έχει δηµιουργηθεί
πρόβλεψη η οποία ανέρχεται στο ύψος των € 95.000,00 και αφορά προσωπικό το οποίο
αναµένεται να συνταξιοδοτηθεί στα επόµενα 5-10 χρόνια.
9 Έξοδα συντήρησης
Τα έξοδα συντήρησης και επιδιορθώσεων διαγράφονται µέσα στο έτος που έγιναν.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΣΕΛΙ∆Α 11

4.

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου δεν
περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας.
Αναλυτικά οι πωλήσεις της Εταιρίας & του Οµίλου για την περίοδο 01/01-31/03/2007 βάσει της 4ψήφιας ταξινόµησης ΣΤΑΚΩ∆-2003 είναι η εξής:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΩ∆

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

272.2

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

271.0

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα &
σιδηροκραµάτων

515.2

Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων

284.0

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση &
µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση
ΣΥΝΟΛΟ

5.

ΟΜΙΛΟΣ

5.843.183

5.843.183

275.957

275.957

1.765.528

2.245.660

0

629.555

7.884.668

8.994.355

Πάγιο ενεργητικό Μητρικής Εταιρίας
ΓήπεδαΟικόπεδα

Αξία Κτήσεως
Αρχικό
Υπόλοιπο
01.01.2007
Προσθήκες
Πωλήσεις

Πρόβλεψη
Αποσβέσεων
Αρχικό
Υπόλοιπο
01.01.2007
Επιβάρυνση Α’
Τριµήνου 2007
∆ιαγραφή λόγω
Πωλήσεων

Αναπόσβεστη
Αξία
31/03/2007

Κτίρια &
Τεχνικά
Έργα

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα

ΣΥΝΟΛΟ

1.172.242
0
0

3.797.433
0
0

8.540.183
23.065
0

956.881
0
0

236.536
1.465
-1.594

14.703.275
24.530
-1.594

1.172.242

3.797.433

8.563.248

956.881

236.407

14.726.211

0

-634.542

-4.761.502

-325.132

-168.221

-5.889.397

0

-12.286

-127.912

-12.521

-3.502

-156.221

0

0

0

0

0

0

0

-646.828

-4.889.414

-337.653

-171.723

-6.045.618

1.172.242

3.150.605

3.673.834

619.228

64.684

8.680.593

Προσαρµογές
Βάσει ∆.Λ.Π.
µέχρι
31/12/2006
Αναπόσβεστη
Αξία 31/3/2007
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∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαµβάνουν στοιχεία τα οποία είναι πλήρως αποσβεσµένα.
6.

∆ιαθέσιµες προς πώληση Επενδύσεις

Α.
Συµµετοχές σε θυγατρική
Η Εταιρία έχει συµµετοχή µε ποσοστό 81,72% στο µετοχικό κεφάλαιο της ,µη εισηγµένης στο Χ.Α.
εταιρίας ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ, η οποία και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η
επένδυση της Εταιρίας στην ΑΛΜΕ αποτιµήθηκε, κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, στην τιµή
κτήσεως της. Κατά την αποτίµησή της σε εύλογη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και σύµφωνα µε
αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες, προέκυψε ζηµία αποτίµησης ύψους 200.000 ευρώ η οποία και
καταχωρήθηκε σε αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων, µε σκοπό όταν διατεθεί η Επένδυση να
µεταφερθεί στα «Αποτελέσµατα Χρήσεως»
Β.
Άλλες Επενδύσεις
Η συµµετοχή της µητρικής εταιρίας στο µετοχικό κεφάλαιο της µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α εταιρίας
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. µειώθηκε τον ∆εκέµβριο 2006 από 12,92% σε 12,30 %
λόγω της απορροφήσεως της Εταιρίας DURALOX A.E. από την EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ
Α.Β.Ε., λαµβάνοντας 822 νέες µετοχές ύψους 16.440,00 €.Την ίδια χρονική περίοδο, η
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. έλαβε 25.024 νέες µετοχές ύψους
500.480,00 € λόγω κεφαλαιοποιήσεως από την EUROPA αφορολόγητων αποθεµατικών και της
διαφοράς αναπροσαρµογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της. Έτσι οι µετοχές της
συµµετοχής της µητρικής εταιρίας στην EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. αυξήθηκαν από
11.690 σε 37.536 τεµάχια, ενώ η αξία αυξήθηκε από 233.800,00 € σε 750.720,00 €, όπου η
επιπλέον αξία των 516.920,00 € καταχωρήθηκε σε ιδιαίτερο αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων
της, ενώ σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης δεν υπάρχει καµία ένδειξη αποµείωσης της
εύλογης αυτής αξίας.
7.

Αποθέµατα
ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

31/03/2007

31/12/2006

Εµπορεύµατα

4.775.819

4.408.089

4.221.328

3.827.711

Προϊόντα έτοιµα

5.404.567

5.999.570

5.106.893

5.644.481

Πρώτες & βοηθ. Ύλες

6.025.543

6.564.173

5.930.579

6.439.372

10.858
16.216.787

8.889
16.980.721

10.858
15.269.658

8.889
15.920.453

Προκαταβολές αγορών
αποθεµάτων

Τα αποθέµατα εµφανίζονται στη τιµή κτήσεως, κόστος παραγωγής και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε
λόγος υποτίµησης τους.
8.

Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί
ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2007

Πελάτες εµπορίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

31/03/2007

31/12/2006

8.790.941

6.774.865

7.764.316

5.761.411

208.418

329.887

56.374

289.786

11.053.225

12.274.818

9.876.897

10.934.905

Γραµµάτια εισπρακτέα

31.721

23.670

31.721

23.670

Προπληρωµές

41.647

53.717

24.558

34.438

20.125.952

19.456.957

17.753.866

17.044.210

∆ιάφοροι χρεώστες
Επιταγές εισπρακτέες
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Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε διαπραγµάτευση τους σε µακροπρόθεσµες µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του
ισολογισµού της περιόδου.
9.

Μετρητά στα ταµεία και στις τράπεζες
ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2007
31/12/2006
12.833
5.829
Μετρητά στα ταµεία
1.130.692
320.939
Υπόλοιπα τραπεζών
1.143.525
326.768
10.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2007
31/12/2006
2.166
3.639
905.687
151.221
907.853
154.860

Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριµένο

31/03/2007

31/03/2006

12.700.000 κοινές µετοχές ανώνυµες αξίας € 0.45 η καθεµία

5.715.000

5.715.000

Εκδοθέν

31/03/2007

31/03/2006

12.700.000 κοινές µετοχές ανώνυµες αξίας € 0.45 η καθεµία

5.715.000

5.715.000

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, είναι πλήρως εξοφληµένο, και ανέρχεται σήµερα στο ποσό
των πέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (€ 5.715.000) ευρώ και διαιρείται σε
δώδεκα εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής
αξίας 45 λεπτών (€ 0.45).
11.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις & Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2007
31/12/2006
31/03/2007
31/12/2006
Τραπεζικός ∆ανεισµός
10.500.000
10.500.000
9.000.000
9.000.000
Αναβαλλόµενη φορολογ. υποχρέωση
3.665.563
3.696.135
3.665.563
3.696.135
Πρόβλεψη για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
95.000
95.000
95.000
95.000
Προβλέψεις φόρου εισοδήµατος
20.000
20.000
0
0
Σύνολο

14.280.563

14.311.135

12.760.563

12.791.135

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν εµπορικές υποχρεώσεις σε τρίτους
οφειλόµενες προς εξόφληση µετά από δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας είναι πληρωτέες ως ακολούθως και δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε διαπραγµάτευση ή µετατροπή τους σε βραχυπρόθεσµες µετά την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του ισολογισµού της περιόδου και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων.
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Από 1 µέχρι 3 έτη

8.165.000

7.500.000

Από 4 µέχρι 5 έτη

2.335.000

1.500.000

Σύνολο

10.500.000

9.000.000
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12.

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2007

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006

31/03/2007

31/12/2006

Πιστωτές Εµπορίου

2.026.531

1.400.541

2.087.047

1.297.310

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόµενη χρήση
∆ιάφορες Προβλέψεις

1.500.000
288.770

5.659.360
4.800

1.500.000
268.770

5.659.360
4.800

Επιταγές Πληρωτέες

3.686.869

3.159.698

2.761.171

2.526.382

371.188

77.594

318.069

49.082

100.494

168.115

74.287

136.379

2.063.025
2.353

5.303.630
2.353

1.887.327
2.353

5.035.912
2.353

5.913

64.703

5.913

64.703

10.045.143

15.840.794

8.904.937

14.776.281

Υποχρεώσεις από φόρους
Υποχρεώσεις από ασφαλιστικά
ταµεία
Γραµµάτια Πληρωτέα/ Υποσχ.
Πληρωτέες
Μερίσµατα Πληρωτέα
∆ιάφοροι Πιστωτές

Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και δεν έχει
γίνει οποιαδήποτε διαπραγµάτευση τους σε µακροπρόθεσµες µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του
ισολογισµού της περιόδου.
13. Χορηγήσεις Τραπεζών
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις την 31/03/2007 ύψους 7.811.585 € αφορούν ανοιχτούς
αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασµούς. Από τις παραπάνω χορηγήσεις έχει µετατραπεί σε
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού το ποσό των 5.000.000 €
Συγκεκριµένα η Εταιρία µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου υπέγραψε την 03/05/2007
κοινό οµολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας ,µη µετατρέψιµο σε µετοχές και µη
διαπραγµατεύσιµο στο Χ.Α., µε την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ύψους 5.000.000 ευρώ για αποπληρωµή
ισόποσων βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τις τράπεζες.
14. Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες
Η εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του ενάγοντος ) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα
πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι
εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην
οικονοµική θέση είτε του Οµίλου είτε της εταιρείας ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους.
15.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα

∆εν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εταιρείας.
16. Κύριοι Μέτοχοι
Οι πιο κάτω αναφερόµενοι µέτοχοι κατείχαν ποσοστό πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της την 30 Ιουνίου 2006:
Αριθµός Μετοχών
Ποσοστό Συµµετοχής
ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
7.726.780
60,84%(*)
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ
1.269.080
9,99%(**)
Λοιποί µέτοχοι µε ποσοστό < 5 %
3.704.140
29,17%
12.700.000
100,00 %
(*)

To ποσοστό συµµετοχής και ο αριθµός µετοχών του κ. Λιµπαρέτ Τζιρακιάν είναι αυτό που εµφανίστηκε στην
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την 30.06.2006
(**)
Το ποσοστό συµµετοχής και ο αριθµός µετοχών της Ανώνυµης Εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΕΒΕ είναι αυτό που µας γνωστοποιήθηκε µε ανακοίνωση στο Χ.Α.Α την 10.07.2006.
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17. Ζηµίες (Κέρδη) Οµίλου ανά µετοχή
Τα Κέρδη (Ζηµίες) ανά µετοχή του Οµίλου για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007
υπολογίστηκαν µε βάση τα καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετόχων του Οµίλου, ύψους € 88.242 [31
Μαρτίου 2006 € (-281.738)] και το µέσο σταθµικό αριθµό των εκδοθέντων µετοχών της Εταιρείας
στις 31 Μαρτίου 2007 που ήταν 12.700.000 (31 Μαρτίου 2006 – 12.700.000).
18.
Ζηµίες (Κέρδη) Εταιρίας ανά µετοχή
Τα Κέρδη (Ζηµίες) ανά µετοχή για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007 υπολογίστηκαν µε
βάση τα καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετόχων, ύψους € 92.817 [31 Μαρτίου2006 € (-284.428)] και το
µέσο σταθµικό αριθµό των εκδοθέντων µετοχών της Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2007 που ήταν
12.700.000 (31 Μαρτίου 2006 – 12.700.000).
19.
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Η Μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2005 και η θυγατρική της έχει
ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2002.
20.
Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις χρήσεως έχουν κατανεµηθεί στις διάφορες κατηγορίες εξόδων ως ακολούθως:
31/03/2007
Όµιλος
Εταιρία
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
24.138
12.100
Έξοδα διάθεσης
32.009
22.169
56.147
34.269
21.
Κατάσταση αποτελεσµάτων Εταιρείας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Κύκλος Εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά Κέρδη
Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από
επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /έξοδα
Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου
Κέρδη / Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή
(σε €)

ΣΗΜ.
4

18

1/1-31/3/2007
7.884.668
7.161.516
723.152

1/1-31/3/2006
6.421.399
5.951.339
470.060

256.330
240
389.622
222.091
0
368.009
275.192
92.817
4.019
88.798

111.979
1.010
363.540
279.261
1.066
-60.818
-223.610
-284.428
0
-284.428

0,01

-0,02

22.
Κόστος ανθρώπινου δυναµικού
Όµιλος
Το κόστος του ανθρωπίνου δυναµικού που απασχολείται στον Όµιλο αναλύεται ως ακολούθως:
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31/03/2007
Μισθοί

682.160

Εργοδοτικές εισφορές

206.419

Παροχές εργαζοµένων

21.213
909.792

Έταιρία
Το κόστος του ανθρωπίνου δυναµικού που απασχολείται στην εταιρία αναλύεται ως ακολούθως:
31/03/2007
Μισθοί

561.803

Εργοδοτικές εισφορές

171.900

Παροχές εργαζοµένων

20.821
754.524

23.
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες της απόφασης 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
Tα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της
οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά
ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 (Definitions), µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών
διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, καθώς και των συναλλαγών τους έχουν ως εξής:

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Όµιλος
0
0
0
0
114.996
0
0

Εταιρία
104.517
11.154
123.057
13.433
97.646
0
8.553

∆ιαχείριση κινδύνων: Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο
πιστωτικός κίνδυνος, οι µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος και των επιτοκίων και ο κίνδυνος
ρευστότητας. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται µε διάφορους µηχανισµούς σε όλες τις εταιρείες
του Συγκροτήµατος ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρµετρων κινδύνων.
Πιστωτικός κίνδυνος:Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία της µη τήρησης των
συµβατικών υποχρεώσεων πελατών. Η διαχείριση του κινδύνου γίνεται από το τµήµα
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του Συγκροτήµατος. Η γενική ∆ιεύθυνση του Οµίλου καθορίζει
την πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων και βεβαιώνεται για την τήρηση των νοµίµων διαδικασιών
και ελέγχων σε κάθε εταιρεία του Οµίλου.
Κίνδυνος της αγοράς:Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις πιθανές αλλαγές στην αξία στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού λόγω αλλαγής στα επιτόκια και τις ισοτιµίες συναλλάγµατος. Ο Όµιλος
έχει καθορίσει πολιτική και µεθόδους παρακολούθησης για την διαχείριση τέτοιων κινδύνων.
Κίνδυνος ρευστότητας:Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναµίας του
Οµίλου να εκπληρώσει τις ταµειακές του υποχρεώσεις κυρίως όσον αφορά την πληρωµή
προµηθευτών και τραπεζικών διευκολύνσεων και χορηγήσεων. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο
αυτό µε συνεχή παρακολούθηση της σχέσης µεταξύ βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων, µετρητών και
άµεσα ρευστοποιήσιµων στοιχείων ενεργητικού.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007
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