ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41
ΕΔΡΑ :56ο χλμ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ –
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ :http://www.tzirakian.com

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της Εταιρείας οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΣΕΛΙΔΑ 1

Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη Ενδιάμεση Ενοποιημένη Οικονομική Πληροφόρηση εγκρίθηκε από
το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» την 23η
Νοεμβρίου 2007 και έχει δημοσιευθεί με την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στην διεύθυνση
www.tzirakian .com. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο και παρατιθέμενα συνοπτικά
οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά
στοιχεία αλλά δεν παρέχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Επισημαίνεται, ότι χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά
στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2007

Περιεχόμενα
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Ομίλου & Εταιρίας

 Ισολογισμός της 30ης Σεπτεμβρίου 2007

 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου

 Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου

 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E..
Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 9μήνου (01/01/2007-30/09/2007)
& 3μήνου(01/07/2007-30/09/2007)
(Ποσά σε ευρώ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜ.

Κύκλος Εργασιών

4

Κόστος πωλήσεων
Μικτά Κέρδη
Άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα
από επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες

1/1-30/09/2007

1/1-30/09/2006

1/7-30/09/2007

1/7-30/09/2006

23.882.234

22.673.940

6.392.753

7.204.326

21.469.004

19.010.025

5.854.945

5.659.351

2.413.230

3.663.915

537.808

1.544.975

731.580

523.320

14.681

85.887

2.859

21.053

40

127

1.295.195

1.208.674

382.368

346.815

992.207

1.032.817

317.887

326.517

1.860

5.427

1.530

679

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

858.407

1.961.370

-149.256

956.978

Χρηματοοικονομικά έσοδα /
έξοδα

843.125

774.021

260.271

286.222

Κέρδη /Ζημίες περιόδου προ
φόρων

15.282

1.187.349

-409.527

670.756

4.523

0

-6.250

0

10.759

1.187.349

-403.277

670.756

Συμφέρον μετόχων μητρικής

3.940

1.189.768

-401.698

672.568

Συμφέρον μειοψηφίας

6.819

-2.419

-1.579

-1.812

10.759

1.187.349

-403.277

670.756

0,00

0,09

-0,03

0,05

Έξοδα πωλήσεων και διανομής
Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα

Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη /Ζημίες περιόδου
Κατανέμονται σε:

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους
ανά μετοχή (σε €)
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 9-μήνου (01/01/2007-30/09/2007)
& 3-μήνου(01/07/2007-30/09/2007)
(Ποσά σε ευρώ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΗΜ.

Κύκλος Εργασιών

4

Κόστος πωλήσεων
Μικτά Κέρδη
Άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα
από επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Έξοδα πωλήσεων και διανομής
Έξοδα διοίκησης

1/1-30/09/2007

1/1-30/09/2006

1/7-30/09/2007

1/7-30/09/2006

21.039.193

19.793.793

5.600.121

6.270.163

19.142.827

16.613.307

5.199.052

4.876.171

1.896.366

3.180.486

401.069

1.393.992

731.580

522.181

14.681

85.887

2.859

21.053

40

127

1.104.842

1.023.520

320.276

286.433

754.259

803.759

238.231

249.425

Άλλα λειτουργικά έξοδα

386

4.937

56

679

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

771.318

1.891.504

-142.773

943.469

Χρηματοοικονομικά έσοδα /
έξοδα

797.855

690.924

259.880

262.800

Ζημίες/Κέρδη περιόδου προ
φόρων

-26.537

1.200.580

-402.653

680.669

0

0

0

0

-26.537

1.200.580

-402.653

680.669

-26.537

1.200.580

-402.653

680.669

Φόρος εισοδήματος
Καθαρές Ζημίες/ Κέρδη περιόδου
Κατανέμονται σε:
Συμφέρον μετόχων μητρικής
Συμφέρον μειοψηφίας
Ζημίες/ Κέρδη μετά από φόρους
ανά μετοχή (σε €)

0

0

-26.537

1.200.580

-402.653

680.669

0,00

0,09

-0,03

0,05
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E..
Aπλός & Ενοποιημένος Ισολογισμός της 30ης Σεπτεμβρίου 2007
ENEΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜ.

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/09/2007

31/12/2006

30/09/2007

31/12/2006

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

8.788.940

9.243.644

7.454.986

7.797.377

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

78.447

88.947

71.229

80.070

Φήμη και πελατεία

705.954

705.956

0

0

Επενδύσεις σε θυγατρικές

750.720

750.720

4.775.606

4.775.606

Επενδύσεις

566.580

517.373

566.580

517.373

Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις

29.659

23.924

16.949

11.215

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.920.300

11.330.564

12.885.350

13.181.641

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα

7

14.932.821

16.980.721

13.740.051

15.920.453

Χρεώστες & άλλοι λογ/σμοί

8

20.979.194

19.456.957

18.789.519

17.044.210

Μετρητά σε ταμεία & τράπεζες

9

400.866

326.768

227.317

154.860

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.312.861

36.764.446

32.756.887

33.119.523

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

47.233.161

48.095.010

45.642.237

46.301.164

5.715.000

5.715.000

5.715.000

5.715.000

Αποθεματικά

10.024.952

10.393.324

11.411.727

11.809.658

Καθαρή Θέση Μετόχων

15.739.952

16.108.324

17.126.727

17.524.658

Δικαιώματα Μειοψηφίας

432.281

425.667

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΘΕΣΗΣ

16.172.233

16.533.991

17.126.727

17.524.658

3.666.068

3.696.135

3.661.545

3.696.135

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο

10

Υποχρεώσεις
Μακροπ/σμες Υποχρεώσεις
Αναβαλ.φορ/κές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζ. προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης

95.000

95.000

95.000

95.000

15.500.000

10.500.000

14.000.000

9.000.000

20.000

20.000

0

0

11

19.281.068

14.311.135

17.756.545

12.791.135

Προμηθευτές & άλλοι λογ/μοί

12

8.590.597

15.763.200

7.610.212

14.727.199

Φόροι Πληρωτέοι

12

189.322

77.594

148.812

49.082

Χορηγήσεις Τραπεζών

13

2.999.941

1.409.090

2.999.941

1.209.090

Τραπεζικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για φόρο
εισοδήματος
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Βραχυπ/σμες Υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11.779.860

17.249.884

10.758.965

15.985.371

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

47.233.161

48.095.010

45.642.237

46.301.164

______________
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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_______________________
Ο Οικονομικός Διευθυντής
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E..
Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης Εταιρίας & Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2007
ΟΜΙΛΟΣ
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου
(1.1.2007 και 1.1.2006
αντίστοιχα)
Kέρδη περιόδου μετά φόρων

Μεταφορά επιχορηγηθέντων
περιουσιακών στοιχείων στα
πάγια
Τακτικό Αποθεματικό
Μερίσματα Πληρωτέα
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Καθαρό εισόδημα
καταχωρημένο απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση
Καθαρή θέση λήξης περιόδου
(30.09.2007 & 30.09.2006
αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-30/09/2007

1/1-30/09/2006

1/1-30/09/2007

1/1-30/09/2006

16.533.991

14.863.666

17.524.658

15.977.962

10.759

1.187.349

-26.537

16.544.750

16.051.015

17.498.121

17.178.542

-10.663

0

-10.663

0

43.149

0

43.149

-254.000

0

-254.000

6.819

-6.364

0

-157.822

59.541

-149.880

74.752

16.172.233

16.104.192

17.126.727

17.253.294
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0
0
0
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E..
Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εταιρίας & Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2007
ΟΜΙΛΟΣ
Λειτουργικές Δραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/09/2007

30/09/2006

30/09/2007

30/09/2006

15.282

1.187.349

-26.537

1.200.580

Αποσβέσεις

593.514

589.513

478.851

480.443

Προβλέψεις

-122.706

-76.751

-122.706

-76.751

-6.074

0

-6.074

0

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

-318.784

-342.696

-320.258

-341.557

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

843.125

774.021

797.855

690.924

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

2.047.900

1.536.299

2.180.402

1.647.432

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-1.964.905

-2.094.742

-1.745.310

-2.884.619

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)

-2.471.043

-466.966

-2.869.062

-974.774

-843.125

-774.021

-797.855

-690.924

0

-1.892.408

0

-1.601.722

-2.226.816

-1.560.402

-2.430.694

-2.550.968

Αγορά ενσώματων και άϋλων στοιχείων
παγίων στοιχείων

-120.173

-271.111

-117.786

-137.932

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
άϋλων παγίων στοιχείων

550

10.952

400

8.350

2.859

21.053

2.859

21.053

Μερίσματα Εισπραχθέντα

317.399

335.271

317.399

335.271

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

200.635

96.165

202.872

226.742

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια

14.765.676

6.000.000

14.765.676

6.000.000

Εξοφλήσεις δανείων

-12.411.820

-583.353

-12.211.820

-583.353

Μερίσματα Πληρωθέντα

-253.577

-7

-253.577

-7

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

2.100.279

5.416.640

2.300.279

5.416.640

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

74.098

3.952.403

72.457

3.092.414

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου

326.768

-6.649.969

154.860

-4.148.696

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

400.866

-2.697.566

227.317

-1.056.282

Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές Διαφορές

Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι Φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
1.

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο

Η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»)
ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1967 (ΦΕΚ 310/27.04.67-AΦΜ.094022888) ως ανώνυμη Εταιρεία.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στο 56ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στα Οινόφυτα
Βοιωτίας.
Η διάρκεια της Εταιρείας 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 Εταιρείας, 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 Δ.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 Εταιρεία «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η θυγατρική εταιρεία 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 30 Σεπτεμβρίου 2007 ανέρχεται σε 113 άτομα ενώ της
Εταιρείας σε 90 άτομα.

2.

Κύριες ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και μια θυγατρικής εταιρείας της, που όλες αναφέρονται ως ο «Όμιλος»,
για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 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 Διεθνών 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 ΔΠΧΠ. Βάσει
του ΔΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής Νομοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι
υποχρεωμένες να παρουσιάζουν συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ,
τουλάχιστον για μία χρήση (31 Δεκεμβρίου 2004).
9

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2007, στις 23 Νοεμβρίου 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

1.25 % - 4 %

Μηχανήματα

10 % - 33 %

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & εξοπλισμός γραφείων

5 % - 20 %
8 % -33,33 %

Τα κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων που ευρίσκονται σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τη
διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει πολιτική επανεκτίμησης των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά πενταετία. Για σκοπούς πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων αυτά εμφανίζονται σε αξία κτήσης.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.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 Διεθνές 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 30/06/2007 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 εταιρεία έχει κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2007, πέντε (5) ανοιχτές θέσεις επί προθεσμιακών
πράξεων συναλλάγματος συνολικού ύψους 3.000.554 $ για την κάλυψη του συναλλαγματικού
κινδύνου από υποχρεώσεις σε δολλάρια Η.Π.Α. οι οποίες λήγουν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2007.
9

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

Την 30η Σεπτεμβρίου 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 Εταιρεία στo εννιάμηνο του
2007 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 Α.Β.Ε.Ε. στο εννιάμηνο του 2007 δεν σχημάτισε πρόβλεψη για φόρους που
ενδέχεται να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
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 Εταιρεία έχει δημιουργήσει πρόγραμμα για την κάλυψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
αφυπηρέτησης για συνταξιοδότηση. Η Εταιρεία 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.

4.

Κύκλος εργασιών
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Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου δεν
περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
Αναλυτικά οι πωλήσεις της Εταιρείας & του Ομίλου για την περίοδο 01/01-30/09/2007 βάσει της 4ψήφιας ταξινόμησης ΣΤΑΚΩΔ-2003 είναι η εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

272.2

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

15.821.897

15.821.897

271.0

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα &
σιδηροκραμάτων

732.594

732.594

515.2

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

4.484.702

5.575.208

284.0

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση &
μορφοποίηση μετάλλων με έλαση

0

1.752.535

21.039.193

23.882.234

ΣΥΝΟΛΟ

5.

Πάγιο ενεργητικό Μητρικής Εταιρείας
ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια &
Τεχνικά
Έργα

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

3.797.433

8.540.183

956.881

236.536

14.703.275

84.320

28.100

4.766

117.186

-1.594

-1.594

Έπιπλα

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσεως
Αρχικό
Υπόλοιπο
01.01.2007

1.172.242

Προσθήκες
Πωλήσεις
1.172.242

3.797.433

8.624.503

984.981

239.708

14.818.867

0

-634.542

-4.761.502

-325.132

-168.221

-5.889.397

-36.721

-380.981

-37.910

-11.500

-467.112

-671.263

-5.142.483

-363.042

-179.721

-6.356.509

3.126.170

3.482.020

621.939

59.987

8.462.358

Πρόβλεψη
Αποσβέσεων
Αρχικό
Υπόλοιπο
01.01.2007
Επιβάρυνση Α’
Εννιαμήνου
2007
Διαγραφή λόγω
Πωλήσεων

Αναπόσβεστη
Αξία 30/09/2007
1.172.242
Προσαρμογές
Βάσει Δ.Λ.Π.
μέχρι 30/09/2007
Αναπόσβεστη
Αξία 30/9/2007
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Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι πλήρως αποσβεσμένα.

6.

Διαθέσιμες προς πώληση Επενδύσεις

Α.
Συμμετοχές σε θυγατρική
Η Εταιρεία έχει συμμετοχή με ποσοστό 81,72% στο μετοχικό κεφάλαιο της ,μη εισηγμένης στο Χ.Α.
εταιρείας ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ, η οποία και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η
επένδυση της Εταιρείας στην ΑΛΜΕ αποτιμήθηκε, κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, στην τιμή κτήσεως
της. Κατά την αποτίμησή της σε εύλογη αξία την 31η Δεκεμβρίου 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 εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α εταιρείας
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. μειώθηκε τον Δεκέμβριο 2006 από 12,92% σε 12,30 % λόγω
της απορροφήσεως της Εταιρείας 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 εταιρείας 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 Διοίκησης δεν υπάρχει καμία ένδειξη απομείωσης της εύλογης αυτής αξίας.

7.

Αποθέματα
ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

30/09/2007

31/12/2006

Εμπορεύματα

4.821.129

4.408.089

4.244.948

3.827.711

Προϊόντα έτοιμα

6.352.625

5.999.570

6.012.752

5.644.481

Πρώτες & βοηθ. Ύλες

3.749.709

6.564.173

3.472.993

6.439.372

9.358

8.889

9.358

8.889

14.932.821

16.980.721

13.740.051

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
30/09/2007

Πελάτες εμπορίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

30/09/2007

31/12/2006

8.819.760

6.774.865

7.777.377

5.761.411

193.730

329.887

60.503

289.786

11.912.238

12.274.818

10.915.281

10.934.905

Γραμμάτια εισπρακτέα

23.670

23.670

23.670

23.670

Προπληρωμές

29.776

53.717

12.688

34.438

20.979.174

19.456.957

18.789.519

17.044.210

Διάφοροι χρεώστες
Επιταγές εισπρακτέες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΣΕΛΙΔΑ 13

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/09/2007

31/12/2006

30/09/2007

31/12/2006

Μετρητά στα ταμεία

16.117

5.829

4.734

3.639

Υπόλοιπα τραπεζών

384.749

320.939

222.583

151.221

400.866

326.768

227.317

154.860

10.

Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριμένο

30/09/2007

30/09/2006

12.700.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0.45 η καθεμία

5.715.000

5.715.000

Εκδοθέν

30/09/2007

30/09/2006

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
30/09/2007

Τραπεζικός Δανεισμός

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

30/09/2007

31/12/2006

15.500.000

10.500.000

14.000.000

9.000.000

3.666.068

3.696.135

3.661.545

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

19.281.068

14.311.135

17.756.545

12.791.135

Αναβαλλόμενη φορολογ. υποχρέωση

Σύνολο

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 Εταιρείας 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

10.665.000

10.000.000

Από 4 μέχρι 5 έτη

4.835.000

4.000.000

Σύνολο

15.500.000

14.000.000
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12.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2007

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006

30/09/2007

31/12/2006

Πιστωτές Εμπορίου

1.511.866

1.400.541

1.363.392

1.297.310

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη περίοδο

1.500.000

5.659.360

1.500.000

5.659.360

311.423

4.800

311.423

4.800

1.989.379

3.159.698

1.521.540

2.526.382

189.322

77.594

148.812

49.082

88.121

168.115

72.427

136.379

3.122.054

5.303.630

2.773.677

5.035.912

2.776

2.353

2.776

2.353

64.978

64.703

64.977

64.703

8.779.919

15.840.794

7.759.024

14.776.281

Διάφορες Προβλέψεις
Επιταγές Πληρωτέες
Υποχρεώσεις από φόρους
Υποχρεώσεις από ασφαλιστικά
ταμεία
Γραμμάτια Πληρωτέα/
Υποσχετικές Πληρωτέες
Μερίσματα Πληρωτέα
Διάφοροι 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 30/09/2007 αφορούν ανοιχτούς αλληλόχρεους
τραπεζικούς λογαριασμούς
ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2007
Χορηγήσεις Τραπεζών

14.

2.999.941

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
1.409.090

30/09/2007

31/12/2006

2.999.941

1.209.090

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

Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εταιρείας.

16.

Κύριοι Μέτοχοι

Οι πιο κάτω αναφερόμενοι μέτοχοι κατείχαν ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας. Σύμφωνα, με τις από 28/09/2007 επιστολές τους βάσει του Ν.3556/2007 κατέχουν:

ΛΙΜΠΑΡΕΤ
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

Είδος
Συμμετοχής

Αριθμός
Μετοχών

Αριθμός
Δικαιωμάτων
Ψήφου

Ποσοστό (%)
Δικαιωμάτων Ψήφου

Άμεσα

7.726.780

7.726.780

60,84%

Έμμεσα

572.990

572.990

4,51%
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ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΕΒΕ

17.

Σύνολο

8.299.770

8.299.770

65,35 %

Άμεσα

786.900

41.770

0,33%

Έμμεσα

0

0

0

Σύνολο

786.900

41.770

0,33%

Κέρδη Ομίλου ανά μετοχή

Τα Κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2007
υπολογίστηκαν με βάση τα καθαρά κέρδη μετόχων του Ομίλου, ύψους € 10.759 [30 Σεπτεμβρίου
2006 € (1.187.349)] και το μέσο σταθμικό αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της Εταιρείας στις 30
Σεπτεμβρίου 2007 που ήταν 12.700.000 (30 Σεπτεμβρίου 2006 – 12.700.000).

18.

Κέρδη Εταιρείας ανά μετοχή

Τα Κέρδη ανά μετοχή για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2007 υπολογίστηκαν με βάση
τις καθαρές Ζημίες των μετόχων, ύψους € -26.537 [30 Σεπτεμβρίου 2006 € (1.200.580)] και το μέσο
σταθμικό αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της Εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 που ήταν
12.700.000 (30 Σεπτεμβρίου 2006 – 12.700.000).

19.

Διαφορές 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:
30/09/2007
Όμιλος

Εταιρεία

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

73.222

36.583

Έξοδα διάθεσης

93.604

63.345

Κόστος Παραγωγής

426.688

378.923

593.514

478.851

21.

Κόστος ανθρώπινου δυναμικού

Όμιλος
Το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στον Όμιλο αναλύεται ως ακολούθως:
30/09/2007
Μισθοί

2.009.982

Εργοδοτικές εισφορές

538.620

Παροχές εργαζομένων

47.381
2.595.983

Έταιρία
Το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στην εταιρεία αναλύεται ως ακολούθως:
30/09/2007
Μισθοί

1.669.328

Εργοδοτικές εισφορές

441.066

Παροχές εργαζομένων

46.193
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2.156.587

22.
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 Εταιρείας στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά
ορίζονται από το ΔΛΠ 24 (Definitions), με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών
διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, καθώς και των συναλλαγών τους έχουν ως εξής:
Όμιλος

Εταιρεία

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0

674.244

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

0

34.238

γ) Απαιτήσεις

0

347.986

δ) Υποχρεώσεις

0

37.667

372.883

319.266

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

13.281

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης

23.

Διαχείριση 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 Διεύθυνση 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.

24.

Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό – Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/10/2007 υπέγραψε την 31/10/2007 κοινό
ομολογιακό δάνειο , μη μετατρέψιμο σε μετοχές, πενταετούς διάρκειας ύψους 4.500.000,00 ευρώ με
την τράπεζα EUROBANK ERGASIAS για την εξόφληση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών της
υποχρεώσεων και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει σε αυτό μετά την ημερομηνία του ισολογισμού και
μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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