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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρίας «Σωληνουργεία Λιμπάρ.Τζιρακιάν Profil A.E.»
επί των Ενοποιημένων & Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008
Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας

Κυρίες & κύριοι Μέτοχοι,
Από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, της οικονο μικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η
Δεκεμβρίου 2008.
Η χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 είναι η τεσσαρακοστή πρώτη για την εταιρία και η δέκατη
στην σειρά κατά την οποία καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η παρούσα Ετήσια
Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφω να με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 107 του Κ.Ν.2190/1920 και περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του
Ν.3556/2007 καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου αποφάσεων του Δ.Σ.της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμ βουλίου περιέχει τον απολογισμό των οικονομικών
αποτελεσμάτων & μεταβολών της περιόδου, την αναφορά για τα σημαντικότερα γεγονότα που έλ αβαν
χώρα κατά την διάρκεια του 2008, την ανάλυση των προοπτικών & κινδύνων που αναμένει η εταιρία το
2009, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη.
Η πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο την μητρική Εταιρία όσο και σε επίπεδο Ομίλου.
Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται, μέχρι την 31 η Ιουλίου 2008, με
την μέθοδο της πλήρους ενοπο ίησης η μητρική εταιρία «Σωληνουργεία Λιμπάρ.Τζιρακιάν Profil Α.Ε.»
και η θυγατρική της «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ» με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, στην οποία η μητρική κατέχει
ποσοστό 61,29 %.Δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, εί τε από
την θυγατρική που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση.

Α.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008

Κατ’ αρχήν, για την πληρ έστερη ενημέρωσή σας, επισημαίνουμε ότι η χρονιά όσον αφορά τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία σε επίπεδο Ομίλου και τ ην συγκρισιμότητά
τους με τα στοιχεία της προηγούμ ενης χρήσεως είναι μειωμένα λόγω ότι η εταιρία έπαψε να καταρτίζει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την 31η Ιουλίου 2008.
Ως αποτέλεσμα αυτής της μη κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων για τους τελευταί ους 5 μήνες του
2008 τα συμπεράσματα για τα οικονομικά αποτελέσματα και τους παράγοντες που τα επηρέασαν να μην
είναι πλήρως ασφαλή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως.
Αποτελέσματα Χρήσης
Το 2008, οι επιπτώσεις της Οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην εγχώρια και διεθνή αγορά , επέδρασαν
αρνητικά στον κύκλο εργασιών τόσο του Ομίλου όσο και της μητρικής Εταιρίας με αποτέλεσμα στο τέλος
της χρήσεως ο κύκλος εργασιών να εμφανίζεται έστω και οριακά μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση. Έτσι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε το 2008 μείωση 5,37 % σε σχέση με το 2007 , που
όμως σε μεγάλο βαθμό οφείλεται , στο ότι έπαψε η εταιρία να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις από την 31η Ιουλίου 2008 έτσι τα στοιχεία δεν είνα ι πλήρως συγκρίσιμα όσον αφορά τα
επιτεύγματα σε επίπεδο Ομίλου. Όσον αφορά την Εταιρία παρουσίασε και αυτή μία ανεπαίσθητη μείωση
του κύκλου εργασιών που κυμάνθηκε στο 0,09% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση, αποτέλεσμα
που κρίνεται φυσιολογικό από την Διοίκηση της μητρικής Εταιρίας, αν αναλογιστούμε τις οικονομικές
συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα και παγκοσμίως , ιδίως στο τελευταίο τρίμηνο του 2008.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πρόβλεψη
απομείωσης της αξίας των αποθεμάτων, συνέπεια της ραγδαίας πτώσης των τιμών του χάλυβα. Πιο
συγκεκριμένα, η εταιρεία προκειμένου να εμφανίσει στον Ισολογισμό της τα εμπορεύματα και προϊόντα
στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους και επειδή θεώρησε ότι τo κόστ ος των αποθεμάτων αυτών δεν θα
είναι ανακτήσιμο λόγω του ότι η τιμή πώλησης τους έχει μειωθεί προχώρησε, την 31.12.2008, σε πρόβλεψη
υποτίμησης αυτών , μειώνοντας την αξίας τους κατά 577.582 € στα εμπορεύματα και κατά 383.798 € στα
προϊόντα. Το ποσό της μείωσης του κόστους στην Κ .Ρ.Α (όταν τα αποθέματα καταχωρούνται στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία) και όλες οι ζημιές των αποθεμάτων καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που
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έγινε η μείωση/ζημιά, ήτοι το σύνο λο της ανωτέρω πρόβλεψης ποσού 961.380 € καταχωρήθηκε στο Κόστος
πωληθέντων της περιόδου, ενώ υπολογίστηκε και ο αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του
Δ.Λ.Π. 12. Η ανοδική πορεία των τιμών του χάλυβα, κυρίως το πρώτο εξάμηνο του 2008, επηρέασε θετικά
τον συντελεστή μικτού κέρδους ο οποίος ανήλθε σ ε 15,76% έναντι 8,52% σε επίπεδο ομίλου και σε 15,75%
έναντι 7,45 % σε επίπεδο εταιρίας , αντίστοιχα. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας είχαμε μία αύξηση των
άλλων λειτουργικών εσόδων σε ποσοστό περίπου 6,43 % που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των εσόδων από
συμμετοχές (μερίσματα).Όσον αφορά τις διοικητικές λειτουργικές δαπάνες τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο
και σε επίπεδο μητρικής εταιρίας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες , παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό
2,48 % μόνο σε επίπεδο διοίκησης. Αντίθετα οι λειτουργικές δαπάνες της διάθεσης τόσο σε επίπεδο Ομίλου
όσο και σε επίπεδο μητρικής Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση 2,01 % & 8,76 % αντίστοιχα που οφείλεται
αποκλειστικά, στο ράλι τιμών του πετρελαίου , στην διάρκεια της χρήσης. Η συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση έχει σαν αποτέλ εσμα η διοίκηση της Εταιρίας να επιβαρύνει τα άλλα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου
& της Εταιρίας με προβλέψεις για κάλυψη μελλοντικών επισφαλειών και προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την εργασία. Επίσης, η εταιρία, σχημάτισε προβλέψεις για τυχ όν φόρους
που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2006-2008. Τα αποτελέσματα
της χρήσης του Ομίλου και της Εταιρίας, έχουν επιβαρυνθεί με χρηματοοικονομικά κόστη έναντι της
προηγούμενης χρήσης, επακόλουθο της αύξησης των υποχρεώσεων & των βασικών τραπεζικών επιτοκίων
δανεισμού τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα του εννιαμήνου της προηγούμενης χρήσεως.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των αποτελεσμάτων μετά φόρων , παίζει επίσης η σημαντική μείωση της
δαπάνης για φόρο εισοδήματος, τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και σε επίπεδο Ομίλου που προέκυψε από
την μείωση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης μετά την εφαρμογή των νέων μειωμένων
φορολογικών συντελεστών.
Καθαρή Θέση
Το ενεργητικό του Ομίλου & της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2008 ανέρ χεται σε 56.383.592 € (αφού η
εταιρία έπαψε να καταρτίζει ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μέσα στην χρήση) παρουσιάζοντας
αύξηση 21,15 % & 17,92% αντίστοιχα, αύξηση που οφείλεται κατά πρώτον λόγο στην αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία των παγίων στοιχείω ν της μητρικής Εταιρίας (οικόπεδα & κτίρια) και στην αύξηση των
αποθεμάτων.
Το παθητικό του Ομίλου & της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2008 αυξήθηκε κατά 8.568.966 € & 9.843.927 €
αντίστοιχα που οφείλεται στην επανεκτίμηση των ακινήτων της εταιρίας που αύξη σαν τα αποθεματικά
της Εταιρίας & του Ομίλου κατά 11.000.000 € περίπου. Αν δεν υπήρχε η επανεκτίμηση των ακινήτων το
παθητικό θα εμφανιζόταν μειούμενο κατά 3.000.000 € περίπου που θα οφειλόταν στην μείωση των
υποχρεώσεων της μητρικής εταιρίας προς τους προ μηθευτές της. Το σύνολο των υποχρεώσεων
(Βραχυπρόθεσμες & Μακροπρόθεσμες) παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο με μία μείωση των μακροπρόθεσμων δανείων και αντίστοιχη αύξηση του βραχυπρόθεσμου
δανεισμού αφού αποτελείται από μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που λήγουν μέσα στην χρήση.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2008, παρουσιάζονται δείκτες που
παρουσιάζουν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρία ς:
Εξέλιξης

Εταιρία
‘Όμιλος
Κύκλου Εργασιών
-0,09%
5,68%
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την εξέλιξη και ποσοστια ία μεταβολή του κύκλου εργασιών σε
σχέση με την χρήση 2007.
Εταιρία
‘Όμιλος
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
Αποδοτικότητας
Κέρδη προ φόρων
1,02%
-3,52%
5,00%
-3,47%
Πωλήσεις
Κέρδη μετά από φόρους
1,60%
-2,10%
5,58%
-2,09%
Πωλήσεις
Κέρδη προ φόρων
1,02%
-5,92%
5,32%
-6,49%
Ίδια Κεφάλαια
Μικτά Κέρδη
15,75%
7,45%
15,76%
8,52%
Πωλήσεις
Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσ ιάζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά από φόρους σαν ποσοστό επί
του κύκλου εργασιών κ αι την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων και φανερώνουν
Εταιρία
‘Ομιλος
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
Δανειακής
Σύνολο Υποχρεώσεων
1,05
1,88
1,05
2,14
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Ίδια Κεφάλαια
Χορηγήσεις Τραπεζών
0,71
1,15
0,71
1,14
Ίδια Κεφάλαια
Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιάζουν τα ξένα κεφάλαια & τις τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό επί
των Ιδίων Κεφαλαίων.
Εταιρία
‘Ομιλος
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
Ρευστότητας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
2,39
3,66
2,39
3,66
Υποχρεώσεις
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδος.
Εταιρία
‘Ομιλος
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
Οικονομικής
Σύνολο Υποχρεώσεων
18,60
62,45
18,28
50,94
Διάρθρωσης
ΕΒΙTDA
Σύνολο ενσώματων & άϋλων
παγίων
0,66
0,46
0,74
0,51
Ίδια Κεφάλαια
Οι δείκτες οικονομικής διάρθρωσης παρουσιάζ ουν τι ποσοστό αποτελούν οι υποχρεώσεις στα κέρδη της
εταιρίας πριν από φόρ ους, τόκους, αποσβέσεις & ανόργανα αποτελέσματα και τι ποσοστό έχουν τα πάγια
στοιχεία στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας
Επιβάρυνσης

Β.
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Πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ
Την 30η Ιουνίου 2008, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλε υση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε
την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της Εταιρείας στην θυγατρική του Ομίλου «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 61,29 % του μετοχικού της κεφαλαίου και ψήφων (ήτοι
1.201.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη). Την 31η Ιουλίου 2008, όπως
ανακοινώθηκε σχετικά και στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. – σύμφωνα με το Ν .3556/2007 και την υπ’
αρ.1/434/3.7.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπογράφτηκε η σύμβαση πώλησης μεταξύ της
Εταιρίας και του κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 4.100.000,00 € και ως εκ τούτου
η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» από την 31 η Ιουλίου 2008 παύει να συμμετέχει
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ–ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και επίσης παύουν να
ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, με τις οποίες ήταν υποχρεωμένη να καταρτί ζει ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Από την ως άνω πράξη δεν πρόκειται να επηρεαστούν ιδιαίτερα τα
αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας καθότι η συμμετοχή των αποτελεσμάτων της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ στα
ενοποιημένα αποτελέσματα δεν ήταν σημαντική.
Το τίμημα συμφωνήθηκε να εξοφληθεί ως εξής :
1η Δόση ύψους 1.500.000,00 € - Ιούλιος 2008
2η Δόση ύψους 1.500.000,00 € - Ιούλιος 2009 &
3η Δόση ύψους 1.100.000,00 € - Ιούλιος 2010.
Η σύμβαση πώλησης μεταξύ των δύο μερών μετά την εξουσιοδότηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικ ής
Συνέλευσης των μετόχων καταρτίστηκε την 31η Ιουλίου 2008 και θα εκπληρωθούν οι όροι της σύμβασης
με την ολοσχερής αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου της κλειόμενης και της προηγούμενης περιόδου ταξινομήθηκαν και
αναταξινομήθηκαν, αντίστοιχα, και παρουσιάζονται με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 5 σε διακριτές στήλες
στην ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπό τον τίτλο «ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».
Η καθαρή ταμειακή ροή που πραγματοποιήθηκε από την πώληση της θυγατρικής μέχρι 31/12/2008 είναι
1.500.000 ευρώ.
Μελέτη εκτίμησης της αγοραίας αξίας των ακινήτων της Εταιρίας & αναπροσαρμογή τους βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)
Η εταιρία τον Νοέμβριο ανέθεσε στην ανώνυμη εταιρία Ι.ΞΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. την
μελέτη εκτίμησης της αγοραίας αξίας των ακινήτων που έχει στην κατοχή της η Εταιρία έτσι ώστε να
εφαρμοστούν πληρέστερα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π).
Η μελέτη εκτίμησης έγινε με αυτοψία και έρευνα αγοράς από πλευράς της εταιρίας εκτιμήσεως και στην
συνέχεια η εταιρία βάσει της έκθεσης προέβη την 31/12/2008 σε αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των
οικοπέδων και των κτιρίων που έχει στην κατοχή της.
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Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας & πλήρης εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του
Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν.3604/2007
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί στις
νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 σε συνδ υασμό με το άρθρο 79
παρ.10 του Ν.3604/2007 και ισχύει και συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24,25,26,28, 31,33,34,35, καταργήθηκαν τα άρθρα 19,20,21,22,24,35 και η
αναριθμήθηκαν τα άρθρα 7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,35α και τα κεφάλαια του Καταστατικού. Η ως άνω
τροποποίηση κοινοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό και ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών αφού
έτυχε της ομόφωνης έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό χων.
Χορήγηση αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές & τους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά
Συμβούλια ή στην διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιριών της.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, να χορηγήσει άδεια κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του
Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές & τους
Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύ θυνση εταιριών του Ομίλου,
που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση Ομολογιακών δανείων.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα για την έκδοση τ ων
κοινών ομολογιακών δανείων, που είναι μη μετατρέψιμα σε μετοχές, στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας.

Δ.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι συνθήκες που επηρέασαν το τελευταίο εξάμηνο του 2008 φαίνονται μέχρι στιγμής έντονες και στο 2009.
Η συνεχής επιβράδυνσ η της οικονομικής ανάπτυξης και η ύφεση στον κατασκευαστικό τομέα, τα
προβλήματα της ρευστότητας των επιχειρήσεων έχουν εμφανίσει στην αγορά μεί ωση της ζήτησης &
αύξηση του ανταγωνισμού με συνεχής συμπίεση τόσο των τιμών των προϊόντων όσο και των περιθωρίω ν
κέρδους.
Αποθέματα - Προμηθευτές
Η έντονη και συνεχής μείωση των τιμών του χάλυβα με ανεξέλεγκτους ρυθμούς δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα για τις εταιρείες όπως την δικιά μας που ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι των εγχώρ ιων ανταγωνιστών της είναι η διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων. Η
συνεχής συσσώρευση αποθεμάτων, σε περίοδο αύξησης των τιμών του χάλυβα, έχει ευεργετικά
αποτελέσματα και όταν συμβαίνει όπως στις μέρες μας το αντίστροφο δηλαδή υπάρχει μεγάλη
συγκέντρωση αποθεμά των με συνεχώς μειούμενες τιμές στην αγορά ο κίνδυνος συρρίκνωσης του μικτού
περιθωρίου κέρδους είναι υπαρκτός και η εταιρία προέβη στην ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού σε
σχηματισμό πρόβλεψης ώστε η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων να ταυτίζετ αι με την
πραγματική. Στις συνθήκες αυτές η εταιρία προσπαθεί να μειώσει τα υπάρχοντα συσσωρευμένα
αποθέματα και να τα πουλήσει σε όσο καλύτερες τιμές καθώς και να πετύχει ικανοποιητικές τιμές
εκμεταλλευόμενη την πτωτική τάση των τιμών του χάλυβα αγοράζοντ ας πρώτη ύλη η οποία με την
μετατροπή της και την πώληση θα βελτιώσει τα επίπεδα μικτού κέρδους
Επίσης η εταιρία εστιάζει στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων της και στην περαιτέρω βελτίωση
του κόστους παραγωγής και στην διατήρηση στα ίδια επίπεδα κα ι αν είναι δυνατόν την μείωση των
λειτουργικών της εξόδων. Ο Όμιλος ευελπιστεί μέσα στην δίνη των οικονομικών προβλημάτων και
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί να περιορίσει τα λειτουργικά του έξοδα του και να εκμεταλλευτεί
όποιες ευκαιρίες παρουσιαστούν έτσ ι ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τις απώλειες κρατώντας τις
συνολικές της πωλήσεις σε ένα ανεκτό επίπεδο και απορροφώντας παράλληλα τις πιέσεις που
προέρχονται από την συνεχής μείωση των τιμών των παραγόμενων προϊόντων μέσω κυρίως της μείωσης
του κόστους παραγωγής. Μέσα σε αυτό το οικονομικό “γίγνεσθαι” η εταιρία 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.
Πιστωτικός κίνδυνος:
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των
πελατών. Η διαχείριση του κινδύνου γίνεται από το τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης της Εταιρίας.
Η γενική Διεύθυνση της Εταιρίας καθορίζει την πολιτική π ιστωτικών διευκολύνσεων και βεβαιώνεται για
την τήρηση των νομίμων διαδικασιών και ελέγχων.
Πελάτες – Επισφάλειες & προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
λαμβάνοντας υπόψη είτε μια ανεξάρτητη αρχή είτε την οικονομική του κατάσταση, συναλλαγές που
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προηγήθηκαν και άλλες παραμέτρους, και ελέγχει τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Για ειδικούς
πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέ ψεις για ζημιές από απαξιώσεις. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο την ημερομηνία του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων
λογαριασμών, όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες εμπορίου
(Διακοπείσες
δραστηριότητες)
Επιταγές εισπρακτέες
(Διακοπείσες
δραστηριότητες)
Γραμμάτια εισπρακτέα
(Διακοπείσες
δραστηριότητες)
Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

5.591.753

6.749.609

5.591.753

6.492.487

0

796.497

0

0

11.013.059

10.762.257

11.013.059

10.789.599

0

919.231

0

0

43.435

23.670

43.435

23.670

0

0

0

0

-900.000

-500.000

-900.000

-500.000

15.748.247

18.751.264

15.748.247

16.805.756

Στην ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της χρήσης 2008, η διοίκηση εξετάζοντας εκτενώς κάθε
σχετική πληροφορία ή ένδειξη, π ροχώρησε στον σχηματισμό ικανών προβλέψεων για τυχόν επισφάλειες
που ενδέχεται να προκύψουν μελλοντικά από τις συνολικές απαιτήσεις που απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου. Παρά ταύτα, λόγω της συνεχιζόμενης τραγικής
οικονομικής κατάστασης που επικρατεί σ την αγορά, η διοίκηση εκτιμά ότι οι συνολικές επισφάλειες
ενδέχεται να αυξηθούν .
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρίας σε τέτοιο κίνδυνο προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμιακές
ροές σε ξένο νόμισμα και συγκεκριμένα σε δολάριο Αμερικής ($) λόγω των εισαγωγών -αγορών πρώτων
υλών από το εξωτερικό (τρίτες χώρες) που πραγματοποιεί η μητρική Εταιρεία. Η διοίκηση της Εταιρείας
διαχειρίζεται τους συναλλαγματικούς κινδύνους με τη χρήση προθεσμιακών συμβο λαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρία συνεργάζεται κυρίως με Ελληνικές Τράπεζες και τα όρια χρηματοδοτήσεων διασφαλίζουν στην
εταιρία και την θυγατρική της με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης και η επίτευξη ικανοποιητικώ ν όρων
συνεργασίας και τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών βοηθούν στον περιορισμό του
χρηματοοικονομικού κόστους των εταιριών του Ομίλου. Έναντι των μακροπρόθεσμων και
βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων της μητρικής εταιρίας δεν υφίσταται καμία εμπρά γματη ή μη
εξασφάλιση προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα πέραν της υπογραφής της ίδιας της εταιρίας
προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς αποπληρωμής των εκδοθέντων δανείων.
Ο κίνδυνος μεταβολής του επιτοκίου σχετίζεται με τα δάνεια τόσο της Εταιρίας όσο και του Ομίλου, όπου
μια κυμαινόμενη περίοδος στις τιμές των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσει τις ταμιακές ροές του Ομίλου,
ενώ τα λειτουργικά έσοδα του είναι ουσιωδώς ανε ξάρτητα από ένα τέτοιο κίνδυνο.
Ο Όμιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις τ ων επιτοκίων, καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες,
έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζει για τη διάρκεια και τις σχέσεις μεταξύ κυμαινόμενου και
σταθερού κόστους ενός νέου δανεισμού. Ως εκ τούτου, τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια
που έχει συνάψει αφορούν κυμαινόμενα επιτόκια, όπου η μεταβολή τους (Euribor τριμήνου πλέον
περιθωρίου) έχει αναλογική επίπτωση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Πολιτική της εταιρίας είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων της σε ευρώ και με μεταβλητό επιτόκιο
έτσι ώστε να μπορεί η εταιρία να επωφεληθεί από μία περίοδο μείωσης των επιτοκίων.
Αυτή πολιτική της εταιρίας περιέχει και την άλλη όψη του νομίσματος και είναι η έκθεση σε κίνδυνο
ταμειακών εκροών, σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων με δεδομένο και το μακροπρόθεσμο του
μεγαλύτερου όγκου των χρηματοδοτήσεων της Εταιρίας.
Όσον αφορά τις επιδιώξεις της Διοίκησης στην χρήση 2009 είναι η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση
του τραπεζικού δανεισμού με τελικό σκοπό τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών ε ξόδων. Επίσης ένας
άλλος παράγοντας που ενδέχεται να συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή είναι η
διαμόρφωση σε πολύ χαμηλά επίπεδα των βασικών επιτοκίων δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα τα οποία αντισταθμίζουν την σημαντική αύξηση τ ων περιθωρίων των συνεργαζόμενων
τραπεζών.
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Γενικά η εταιρία αναζητά φθηνά μακροπρόθεσμα τραπεζικά προϊόντα που θα αντικαταστήσουν τον
υφιστάμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό της καθώς και μέσα από τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια
και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας να εξαλειφθούν τελείως οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι που
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας.
Αντιθέτως εκτιμάται ότι μία περαιτέρω επιδείνωση του ήδη αρνητικού κλίματος στην Ελληνική αγορά, με
παράλληλη μετακύλιση α πό πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων σημαντικών επιτοκιακών επιβαρύνσεων
στις επιχειρήσεις, ίσως να επιβαρύνει την εταιρία με πρόσθετο δανειακό κόστος που θα προκαλέσει
κίνδυνο ταμειακών εκροών.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην π ιθανότητα 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 βραχυπροθέσμ ων υποχρεώσεων, μετρητών και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων
ενεργητικού. Στις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Κατ αστάσεων και
συγκεκριμένα στην σημείωση Νο.18 παρατίθεται λεπτομερής ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων της
Εταιρίας και συγκεκριμένα ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31
Δεκεμβρίου 2008, παραθέτοντας και συγκριτικά στοιχεία και για την προηγούμενη χρονική περίοδο που
έληγε την 31 Δεκεμβρίου 2007.

Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜ ΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στις Εταιρίες που είναι συνδεδεμένες με την έννοια
του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920. Ως συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου, θεωρούνται η
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», η θυγατρική της «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ», οι συγγενείς
επιχειρήσεις «EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.» και «ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΕΠΕ», η Διοίκηση και τα
ανώτατα στελέχη του ς.
Οι ενοποιημένες καταστάσεις περιλαμβάνουν της Οικονομικές Καταστάσεις της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» και της θυγατρικής της «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ» με την μέθοδο της «ολικής
ενοποίησης» έως και την 31η Ιουλίου 2008, ημέρα πώλησης του θυγατρικής εταιρίας .
Τα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων με την θυγατρική και τις υπόλοιπες
συνδεδεμένες εταιρίες που έ χουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά
ορίζονται από το ΔΛΠ 24 (Definitions) έχουν ως εξής:
Συνοπτικά οι συναλλαγές της μητρικής εταιρίας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:
Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Εταιρίας 20 08 (Θυγατρική & Συνδεδεμένες)
ΟΜΙΛΟΣ
2008
Απαιτήσεις από θυγατρική
ΑΛΜΕ
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες
EUROPA
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες
ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΕΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Υποχρεώσεις προς θυγατρική
ΑΛΜΕ
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
EUROPA
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΕΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ
2007

2008

2007

0

0

92.814

43.220

0

32.351

0

32.351

9.563
9.563

75.690
108.041

9.563
102.377

75.691
151.262

0

0

0

0

0

30.707

0

30.707

0
0

0
30.707

0
0

0
30.707

Οι πωλήσεις προς την θυγατρική εταιρία και προς τις συνδεδεμένες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς.
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίησή τους γίνεται είτε με
μετρητά είτε με επιταγές. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για
τις χρήσεις 2007 & 2008 η εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με
ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρίες.
Πωλήσεις & Αγορές Εταιρίας 200 8 (Θυγατρική & Συνδεδεμένες)
ΟΜΙΛΟΣ
2008
Πωλήσεις αγαθών προς
θυγατρική ΑΛΜΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ
2007

0

2008
0

106.060
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Πωλήσεις αγαθών προς
συνδεδεμένες EUROPA
Έσοδα συμμετοχών από
συνδεδεμένες(Μερίσματα)
ΕUROPA
Ενοίκια Εισπρακτέα από
συνδεδεμένες EUROPA
Πωλήσεις αγαθών προς
συνδεδεμένες ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΕΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Αγορές αγαθών από θυγατρική
ΑΛΜΕ
Αγορές αγαθών από
συνδεδεμένες EUROPA
Ενοίκια πληρωτέα σε
συνδεδεμένες EUROPA
Αγορές αγαθών από
συνδεδεμένες ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΕΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31.580

25.623

31.580

25.623

461.250

307.481

461.250

307.481

1.789

1.744

1.789

1.743

64.146
558.765

152.785
487.633

64.146
664.825

152.785
746.100

0

0

42.498

30.601

0

0

0

0

31.122

30.707

31.122

30.707

0
31.122

-1.093
29.614

0
73.620

-1.093
60.215

Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρίας & του Ομίλου (συμπεριλαμβανόμενων των
εργοδοτικών εισφορών & των λοιπών παροχών ) για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 200 8 και
2007 έχουν ως εξής:

Αμοιβές διοικητικών στελεχών
Εργοδοτικές Εισφορές
Λοιπές παροχές & έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ



ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
31/12/2007
431.402
442.533
40.073
38.497
29.469
32.405
500.944
513.435

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
388.767
372.846
40.073
38.497
27.483
27.943
456.323
439.286

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
Επωνυμία: ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ –
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έδρα: Ασπρόπυργος Αττικής, Λεωφόρο ΝΑΤΟ θέση - Μαύρη Γιώρα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24180/03/Β/91/41/96
Έτος ίδρυσης: 1991
Μετοχικό Κεφάλαιο την 31 /07/2008: 5.741.628 €
Η εταιρία μας μέχρι την 31/07/2008 κατείχε ποσοστό 61,29 % του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων. Το ως
άνω ποσοστό κατοχής του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε ως εξής:
o Το 1999 απέκτησε έναντι τιμήματος συνολικού ύψους 1.438.162,58 € διακόσιες σαράντα εννιά
χιλιάδες εννιακόσιες ανώνυμες μετοχές (249.900) επί συνόλω το 489.900.
o Το 2004 απέκτησε επιπλέον 489.900 κοινές ανώνυμες μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος
1.435.407,00 €.
o Το 2005 απέκτησε επιπλέον 461.200 κοινές ανώνυμες μετοχές ένα ντι συνολικού τιμήματος
1.351.316 €.
o
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 24/10/2007 απεφασίσθη εκ νέου αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριανταπέντε χιλιάδες τετρακόσια
εφτά ευρώ (1.435.407) με μετρητά και την έκδοση 489.900 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας
2,93 €. Στην αύξηση αυτή η εταιρία μας αποποιήθηκε του δικαιώματος προτίμησης με
αποτέλεσμα η αύξηση να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από νέους και παλιούς
υφιστάμενους μετόχους με αποτέλεσμ α το ποσοστό της να μειωθεί από 81,72 % σε 61,29%.
Η περίοδος 01/01/2008-31/07/2008 είναι η δέκατη και τελευταία εταιρική χρήση που συντάσσονται
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις . Το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας που
περιλαμβάνεται στη ν ενοποίηση με την μέθοδο της «ολικής ενοποίησης» πουλήθηκε την 31/07/2008 στον
κ.Λιμπαρέτ Τζιρακιάν έναντι τιμήματος 4.100.000,00 €.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι όροι συναλλαγής όσον αφορά τα αγαθά είναι όμοιοι με εκείνους μίας συνήθους εμπορικής συναλλαγής
με οιονδήποτε πελάτη της θυγατρικής.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ( ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι πωλήσεις της μητρικής Εταιρίας προς την « ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχουν
απαλειφθεί από τα ενοπ οιημένα έσοδα καθώς και οι αγορές της μητρικής από την ως άνω εταιρία έχουν
απαλειφθεί από τα ενοποιημένα αποτελέσματα. Πέρα των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές
μεταξύ της Εταιρίας και της συνδεδεμένης προς αυτήν επιχείρηση.

Αγορές ή πωλήσεις ακινή των και άλλων περιουσιακών στοιχείων -Δεν υπάρχουν

Παροχή ή λήψη υπηρεσιών -Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Πρακτορεύσεως -Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Μισθώσεων -Δεν υπάρχουν

Μεταβίβαση Έρευνας & Αναπτύξεως -Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Αδειών & Διπλωμάτων -Δεν υπάρχουν

Χρηματοδότηση (περιλαμβανομένων δανείων & συμμετοχών μετρητοίς ή σε είδος) -Δεν
υπάρχουν

Διευθυντικές Συμβάσεις - Δεν υπάρχουν



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
1.
EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Υ
Έδρα: 56ο xλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9617/11/Β/86/22
Έτος ίδρυσης: 1975
Μετοχικό Κεφάλαιο την 31/12/2008 : 6.103.800 €
Η εταιρία μας κατέχει ποσοστά 12,30 % (ήτοι 37.536 μετοχές ονομαστικής αξίας 20,00 € η κάθε μία) το
οποίο απέκτησε ως εξής:
o Η εταιρία απέκτησε από την ίδρυση της ως άνω εταιρίας το 12,92% του μετοχικού της κεφαλαίου
(ήτοι 11.690 μετοχές ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ)
o Η συμμετοχή της μητρικής εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της μη εισηγμένης στο ΧΑ. εταιρ ίας
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. μειώθηκε τον Δεκέμβριο 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 €.
o 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 PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. αφορολόγητων αποθεματικών και της διαφοράς αναπροσαρμογής των
παγίων περιουσιακών στοιχείων της.
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η αναλογία των διεταιρικών πωλήσεων ως προς τον συνολικό τζίρο της μητρικής εταιρείας είναι περίπου
0,12 %.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ( ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρίας άνευ Φ.Π.Α. προς την « EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ » μέσα στο 2008 ανέρχονται σε 31.580,00 €.

Αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων -Δεν υπάρχουν

Παροχή ή λήψη υπηρεσιών -Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Πρακτορεύσεως -Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Μισθώσεων - Η Εταιρία έχει πληρώσει ενοίκια και χαρτόσημο για την μίσθωση χώρων
βιομηχανοστασίου την περίοδο 01/01/2008-31/12/2008 στην «EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ύψους 25.200,00 € και για την μίσθωση γραφείων στη
Νέα Ιωνία ύψους 5.922,00 € και έχει εισπράξει ενοίκια για την χρήση βιομηχανικής αίθουσας από
την «EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» για την
χρήση 2008 ύψους 1.789,00 € .

Μεταβίβαση Έρευνας & Αναπτύξεως -Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Αδειών & Διπλωμάτων -Δεν υπάρχουν

Χρηματοδότηση (περιλαμβανομένων δανείων και συμμετοχών μετρητοίς ή σε είδος) -Δεν
υπάρχουν

Εγγυήσεις & Υποθηκεύσεις -Δεν υπάρχουν

Διευθυντικές Συμβάσεις -Δεν υπάρχουν
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα 1/1-31/12/2008 είχε κεφαλαιακή εισροή από την συνδεδεμένη Εταιρία
EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ μερίσματος ύψους
461.250,00 € που αφορούσε το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας μας στα κέρδη της χρήσε ως 2007.
2.
ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΕΠΕ
Έδρα: 12ο χλμ.Ε.Οδού Αθηνών – Λαμίας , Μεταμόρφωση Αττικής
Έτος ίδρυσης: 1974
Μετοχικό Κεφάλαιο την 31/12/2008 : 805.644,00 €
Η Εταιρία μας δεν κατέχει ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και δεν συμπεριλαμβάνεται στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E.”
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η αναλογία των διεταιρικών πωλήσεων ως προς τον συνολικό τζίρο της μητρικής εταιρείας είναι περίπου
0,23 %.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ( ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ) ΜΕΤΑ ΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρίας άνευ Φ.Π.Α. προς την «ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΕΠΕ » μέσα στο 2008 ανέρχονται
σε 64.145 €.

Αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων -Δεν υπάρχουν

Παροχή ή λήψη υπηρεσιών -Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Πρακτορεύσεως-Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Μισθώσεων - Δεν υπάρχουν

Μεταβίβαση Έρευνας & Αναπτύξεως -Δεν υπάρχουν

Συμφωνίες Αδειών & Διπλωμάτων -Δεν υπάρχουν

Χρηματοδότηση (περιλαμβανομένων δανείων και συμμετοχών μετρητοίς ή σε είδος) -Δεν
υπάρχουν

Εγγυήσεις & Υποθηκεύσεις -Δεν υπάρχουν

Διευθυντικές Συμβάσεις -Δεν υπάρχουν

ΣΤ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.7 ΤΟΥ Ν.3556/2007

(α)
Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες
(5.715.000) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια εφτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) κοινές ανώνυμες
μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών (0,45) του ευρώ η κάθε μία. Το σύνολο των μετοχών
είναι με δικαίωμα ψήφου και είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην
Αγορά Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν γίνει στην Εταιρία , αφού οι μετοχές της
είναι ανώνυμες, οι μέτοχοι (φυσικά & νομικά πρόσωπα) που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του
μετοχικού κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Μέτοχος
Αριθμός Μετοχών
Ποσοστό (%)
Λιμπαρέτ Τζιρακιάν
7.749.827
61,02 %
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
778.621
6,13 %
Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό < 5%
4.171.552
32,85 %
ΣΥΝΟΛΟ
12.700.000
100 %
Το σύνολο (100 %) των μετοχών της Εταιρίας είναι ανώνυμες και δεν υπάρ χουν ειδικές κατηγορίες
μετοχών. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων
των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την νομοθεσία των
ανωνύμων Εταιριών, τις διατάξεις του παρόντο ς καταστατικού τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως
των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα
i)Οι κ.κ. μέτοχοι ( φυσικά και νομικά πρόσωπα) ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της
Εταιρίας μόνον μέσα από την Γεν ική Συνέλευση
ii) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
iii) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε αν κατοικεί ή διαμένει, υπάγεται στην Ελληνική Νομοθεσία και θεωρείται
ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλει να διορ ίζει αντίκλητο και να τον γνωστοποιεί
στην Εταιρία και
iv)Οι μέτοχοι, όπως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, την διανομή
ή εκκαθάρισή της ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τους από το
καταστατικό δικαιωμάτων τους υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω κάθε μετοχή παρέχ ει:
o Δικαίωμα επί του μερίσματος από τα Ετήσια κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην Νομοθεσία και το Καταστατικό
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Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς μετά το πέρας της Εκκαθάρισης και του υπόλοιπου
προϊόντος εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
o Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και την ανάληψη
νέων μετοχών
o Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων Ορκωτών
Λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
o Το δικαίωμα συμμετοχής μετά ψήφου στην Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται σε
δικαιώματα νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε
θέματα της ημερησίας διατάξεως καταχώρ ηση των απόψεων στα πρακτικά.
Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της Εκκαθάρισης.
Ακόμη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 ή 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το
δικαίωμα μειοψηφίας που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρίας.
(β)
Περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας
β.1.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη και
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν.2190/1920, δεδομένου ότι πρόκειται για άϋ λες
μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
β.2.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας δεν μπορούν, μεταξύ άλλων, να κατέχουν ποσοστό πάνω από 0,5 %
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
(γ)
Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ.51/1992
Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του
συνολικού αριθμού των μετοχών της, σύμφωνα, με τις από 12/11/2008 (όσον αφορά την ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ )
και 19/12/2008 (όσον αφορά τον κ.Λιμπαρέτ Τζιρακιάν) επιστολές τους βάσει του Ν.3556/2007,
παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
o

ΛΙΜΠΑΡΕΤ
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

ΣΑΝΥΟ
ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΕΒΕ

Είδος
Συμμετοχής

Αριθμός
Μετοχών

Αριθμός
Δικαιωμάτων
Ψήφου

Ποσοστό (%) Δικαιωμάτων
Ψήφου

Άμεσα

7.749.827

7.749.827

61,02%

Έμμεσα

572.990

572.990

4,51%

Σύνολο

8.322.817

8.322.817

65,53 %

Άμεσα

778.621

778.621

6,13%

Έμμεσα

0

0

0

Σύνολο

778.621

778.621

6,13%

(δ)
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
(ε)
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές
της.
(στ)
Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν
από τις μετοχές της.
(ζ)
Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροπο ποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για τον διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ .Ν.2190/1920.
(η)
Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετοχών ή αγορά ιδίων μετοχών
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920
o Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μετοχών το Δ.Σ. έχει δικαίωμα με απόφαση
της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων
μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που
έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης. Η ανωτέρω εξουσία του
Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη για
κάθε ανανέωση.
o
Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων και δεν μπορεί,
βάσει του νόμου να υπερβεί το 10% των υφιστάμενων μετοχών.
(θ)
Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης
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Δεν υφίστανται συμφωνίες, που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης.
(ι)
Συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ.
Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων με ειδική αναφορά ως ξεχωριστό θέμα της ημερησίας διατάξεως. Κάθε άλλη
αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητι κού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ζ.
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 41 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 α ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ 3371/2005
Σχετικά με τις αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 11 α του Ν.3371/2005,
κρίνεται σκόπιμο να τεθούν υπόψη της 41 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλείτε
για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 και οι ακόλουθες επεξηγήσεις σε επιμέρους παραγράφους της
Ενότητας Ε της Έκθεσης:
(ζ)
Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατ' απόλυτη
πλειοψηφία τον προσωρινό αναπληρωτή αυτού η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη
μετά τη λήψη της σχετικής αποφάσεως συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία των ως άνω υπό του
Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων είναι πάντοτε ίση προς τον υπόλοιπο χρόνο της θητεί ας του
αναπληρωθέντος, οι δε πράξεις των τοιούτων προσωρινών συμβούλων θεωρούνται έγκυροι & αν ακόμη
δεν επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως η εκλογή των.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών αυτού δια απολύτου πλειοψηφίας ένα Πρόεδρο, ένα
Αντιπρόεδρο και ένα ή και δύο διευθύνοντες συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου & Διευθύνοντος
Συμβούλου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή ενεργείται το βραδύτερο εντός πέντε (5)
ημερών από της ημέρας της υπό, της Γενικής Συνέλευσης εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.,
(η)
Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετοχών ή αγορά ιδίων μετοχών
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190 / 1920
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την
σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του
συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέω ν μετοχών. Το ποσό των
αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του
μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την
Γενική Συνέλευση και β) Να εκδίδει ομ ολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Νόμου 2190 / 19 20.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η oποία δεν γίνεται δια εισφο ράς εις είδος ή δια
εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του εις μετοχές το αποφασίζον αυτήν αρμόδιο όργανο τάσι
προθεσμία μη δυναμένη να είναι βραδύτερα του μηνός κατά την οποία παρέχεται εις τους κατά την εποχή
της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του
ομολογιακού δανείου κατ' αναλογία συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Οι τυχόν μετά
ταύτα μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την κ ατά
το άρθρο 7 παρ. 5 και εδαφ. β.,του καταστατικού, διαδικασία εφαρμοζομένων αναλόγως. Η πρόσκληση για
την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός
της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται ε ις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Δια' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης
λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 3 και 24 παρ. 1 εδ. β του καταστατικού, το δικαίωμα
προτιμήσεως δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για την λήψη τοιαύτης αποφάσεως το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφο έκθεση, η οποία θα
αναφέρει τους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό την κατάργηση του δικαιώματο ς προτιμήσεως
και θα δικαιολογεί την τιμή η οποία προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7β του Κ.Ν.2190 /
1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Π .Δ. 409/ 1986. Οι ως άνω προθεσμίες δύνανται ωσαύτως να
μην τηρηθούν σε περίπτωση υποβολής εγγράφου παραιτήσεως των μετοχών από της ασκήσεως του ως
άνω δικαιώματος των. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την
παραπάνω έννοια όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς
Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 6 Η κάλυψη του
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εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν της αποφασιζομένης εκάστοτε αυξήσεως δύναται να
πραγματοποιηθεί εν όλο ή εν μέρει και δια' εισφορών εις είδος υποκειμένων στην εκτίμηση (εξακρίβωση)
της αξίας των κατά τις διατάξεις του Νόμου.
(ι)
Συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από
την τακτική Γενική Συνέλευση δια’ ειδικής αποφάσεως. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσόν δια έκαστο σύμβουλο δη
ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εις τους εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
οριζόμενους εντεταλμένους συμβούλους και για τις παρεχόμενες υπό τούτων στην Εταιρεία πρόσθετες
υπηρεσίες τις εξερχόμενες του κύκλου των καθηκόντων αυτών ως συμβούλων, παρέχεται πάγιος μηνιαίος
μισθός επί τη βάσει σχέσεως εργα σίας ή εντολής οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
περί τούτου αποφάσεως μη χρηζούσης εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως για τις αυτές υπηρεσίες
των διευθυνόντων συμβούλων δύνανται να χορηγούνται και έκτακτοι αποζημιώσεις μόνον κατόπιν
ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα εν παρ.2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190 / 1920
οριζόμενα.
Η.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι αρνητικές οικονομικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, έχουν
οδηγήσει την διοίκηση της Εταιρίας στην χάραξη μίας συντηρητικής πολιτικής , που έχει σαν σκοπό την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των «κραδασμών» της οικονομικής κρίσης και την αναθεώρηση
των στόχων και των προοπτικών για το 2009 , σε ένα πιο απαισιόδοξο σενάριο.
Δυστυχώς το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στις αγορές, η έλλειψη ρευστότητας, η μεγάλη πτώση της
ζήτησης, που έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη πτώση των τιμών στα προϊόντα που πουλάει η εταιρία,
είναι βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσ ματα της εταιρίας. Σε όλο αυτό το
επιχειρηματικό «γίγνεσθαι», αν προστεθεί ο συνεχώς εντεινόμενος ανταγωνισμός και οι αυξημένες
επισφάλειες, θα προκληθούν σημαντικά προβλήματα στην ρευστότητα της εταιρίας αν η αρνητική αυτή
οικονομική συγκυρία συνεχιστεί π έραν του πρώτου εξαμήνου του 2009.
Η διοίκηση της εταιρίας, εκτιμά, ότι η αρνητική αυτή οικονομική συγκυρία δεν θα συνεχιστεί μετά το
πρώτο εξάμηνο του 2009, τουλάχιστον με την μορφή που παρουσιάστηκε στο πρώτο εξάμηνο και θα
τονωθεί η ζήτηση στα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία, μέ σω της αύξησης των επενδύσεων.
Τελειώνοντας η διοίκηση της Εταιρίας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την ημερομηνία λήξεως
της χρήσης και ως την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων και της σύνταξης της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός που είναι άξιο αναφοράς
και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την πορεία της Εταιρίας.
Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Οινόφυτα, 30 Μαρτίου 2009
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λιμπαρέτ Τ.Τζιρακιάν

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ, που αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες, είναι αυτή που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 200 9
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ -ΔΑΡΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10341
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Πατησίων 81 & Χέϋδεν - Αθήνα
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δηλώσεις των μελών το υ Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007)

Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε οι Ετήσιες εταιρικές & ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας « Σωληνουργεία Λιμπάρ.Τζιρακιάν Profil Α.Ε.» για την χρήση από 1 η
Ιανουαρίου 2008 έως 31 η Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέ σματα Χρήσεως της Εταιρίας καθώς
και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.
Δηλώνεται επίσης ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων της περιγραφής
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Οινόφυτα Βοιωτίας , 30 Μαρτίου 2009

Οι δηλούντες

Λιμπαρέτ Τ. Τζιρακιάν

Άρις Τζιρακιάν

Αντώνιος Ντάνος

Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου & Διευθύνων
Σύμβουλος

Οικονομικός Διευθυντής &
Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3041/2005 ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008
Η εταιρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στα πλαίσια πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού,
δημοσίευσε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την διάρκεια της οικονομικής
χρήσης 2008, τις κάτωθι πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτημένες τόσο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας
(http://www.tzirakian.com) , όσο και στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( http://www.ase.gr) .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

02/04/2008
20/05/2008
21/05/2008
21/05/2008
03/06/2008
04/06/2008
04/06/2008
11/06/2008
27/06/2008
30/06/2008
31/07/2008
01/08/2008
08/09/2008
12/11/2008

26/03/2008
26/03/2008
20/05/2008
20/05/2008
29/05/2008
30/05/2008
29/08/2008
29/08/2008
08/09/2008
08/09/2008
27/11/2008
27/11/2008

ΘΕΜΑ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις
Aνακοίνωση Εταιρίας για υπαγωγή σε καθεστώς
επιτήρησης
Ανακοίνωση περί ορθής επανυποβολής των
Εταιρικών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Ανακοίνωση περί ορθής επανυποβολής των
Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Ανακοίνωση περί διορθώσεων των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων
Ανακοίνωση για λήψη απόφασης πώλησης του
συνόλου των μετοχών της θυγατρικής ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ
Ανακοίνωση Εταιρίας για επιχειρηματικές εξελίξεις

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
www.ase.gr
www.tzirakian.com

Διευκρινήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της
30.06.2008
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού βασικού μετόχου
της Εταιρίας

www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων
Στοιχεία Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων βάσει
Δ.Λ.Π. χρήσης 2007
Στοιχεία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
βάσει Δ.Λ.Π. χρήσης 2007
Στοιχεία Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων β άσει
Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01-31/03/2008
Στοιχεία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
βάσει Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01 -31/03/2008
Στοιχεία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
βάσει Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01 -31/03/2008 (Επανυποβολή)
Στοιχεία Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων βάσει
Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01-31/03/2008 (Επανυποβολή)
Στοιχεία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
βάσει Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01 -30/06/2008
Στοιχεία Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων βάσει
Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01-30/06/2008
Στοιχεία Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων βάσει
Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01-30/06/2008 (Επανυποβολή)
Στοιχεία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
βάσει Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01 -30/06/2008 (Επανυποβολή)
Στοιχεία Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων βάσει
Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01-30/09/2008
Στοιχεία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
βάσει Δ.Λ.Π. περιόδου 01/01 -30/09/2008

www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com
www.ase.gr
www.tzirakian.com

Προαναγγελία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
Μητρικής Εταιρίας
Ανακοίνωση για διανομή Ετήσιου Δελτίου
Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του Καταστατικού
της Εταιρίας
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση ς
Ανακοίνωση για πώληση του συνόλου των μετοχών
της θυγατρικής ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ
Έγκριση τροποποίησης καταστατικού

Η εταιρία σε εφαρμογή των διατά ξεων του Ν.3340/2005 και του άρθρου 6 της απόφασης 3/347/12 -07-2005
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του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των διατάξεων του Ν.3556/2007,
γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσω του συστήματος
ΕΡΜΗΣ, τις συναλλαγές σχετικά με μετοχές της, των κάτωθι υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.1
του Ν.3340/2005:
1.ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ (Πρόεδρος του Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος)
Ημερομηνία
Γνωστοποίησης
29/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
04/11/2008
10/11/2008
10/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
20/11/2008
19/12/2008
19/12/2008

Ημερομηνία
Συναλλαγής
24/10/2008
29/10/2008
30/10/2008
03/11/2008
06/11/2008
07/11/2008
12/11/2008
13/11/2008
18/11/2008
17/12/2008
18/12/2008

Φύση
Συναλλαγής
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά

Μετοχές
3.949
3.299
1.909
760
1.900
2.500
2.000
2.730
3.000
1.000
2.000

Αξία Συναλλαγής
με έξοδα (Ευρώ)
1.615,69
1.523,76
881,74
373,22
1.030,21
1.420,80
1.204,92
1.591,90
1.680,84
553,33
1.084,43

Μετοχές
1.000
3.000
1.050
4.219
42.491
23.561
19.225
2.970
1.000
12.250
6.131
9.720
1.500
1.145
2.405
3.000
2.000
3.300
500
1.400
1.000
1.500
1.338
1.000
1.000
595
420
500
3.015

Αξία Συναλλαγής
με έξοδα (Ευρώ)
879,41
2.544,22
891,54
3.667,40
32.962,69
18.858,30
16.455,92
2.551,82
849,09
10.589,79
5.435,96
8.598,02
1.223,13
978,73
2.056,35
2.567,48
1.738,61
2.909,12
436,38
1221,04
859,20
1.278,66
1.217,26
909,74
909,74
539,96
363,32
456,35
2.714,66

Μετοχές
200

Αξία Συναλλαγής
με έξοδα (Ευρώ)
188,00

2.ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος)
Ημερομηνία
Γνωστοποίησης
12/03/2008
12/03/2008
21/03/2008
21/03/2008
04/04/2008
07/04/2008
08/04/2008
09/04/2008
10/04/2008
11/04/2008
14/04/2008
15/04/2008
22/04/2008
22/04/2008
22/04/2008
29/04/2008
30/04/2008
05/05/2008
05/05/2008
06/05/2008
07/05/2008
09/05/2008
12/05/2008
14/05/2008
16/05/2008
20/05/2008
29/05/2008
30/05/2008
09/07/2008

Ημερομηνία
Συναλλαγής
07/03/2008
11/03/2008
19/03/2008
20/03/2008
03/04/2008
04/04/2008
07/04/2008
08/04/2008
09/04/2008
10/04/2008
11/04/2008
14/04/2008
18/04/2008
21/04/2008
22/04/2008
23/04/2008
29/04/2008
30/04/2008
02/05/2008
05/05/2008
06/05/2008
08/05/2008
09/05/2008
12/05/2008
14/05/2008
19/05/2008
28/05/2008
29/05/2008
08/07/2008

Φύση
Συναλλαγής
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά

3.ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Διευθυντής Πωλήσεων Υπόχρεο Πρόσωπο)
Ημερομηνία
Γνωστοποίησης
01/02/2008

Ημερομηνία
Συναλλαγής
30/01/2008

Φύση
Συναλλαγής
Αγορά
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Κατ αστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό
της 31 ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχ ει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή
και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογι στικών πολιτικών και την
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελλη νικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα
με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες
δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το κατά πό σο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου
αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ε λέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης
μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31
Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α,
107 και 37 του Κ.Ν. 2190/20.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ -ΔΑΡΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10341
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Πατησίων 81 & Χέϋδεν – Αθήνα
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Εταιρείας
Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε ευρώ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/2008

1/1-31/12/2007

Κύκλος Εργασιών

24

27.402.030

27.427.456

Κόστος πωλήσεων

25

23.085.525

25.384.518

4.316.505

2.042.938

Μικτά Κέρδη
Άλλα λειτουργικά έσοδα και
έσοδα από επενδύσεις

26

654.504

614.983

Τόκοι εισπραχθέντες

27

22.045

19.002

Έξοδα πωλήσεων και
διανομής

25

1.601.531

1.472.513

Έξοδα διοίκησης

25

1.078.314

1.052.226

Άλλα λειτουργικά έξοδα

28

658.512

2.669

1.654.697

149.515

1.250.804

1.105.136

123.755

0

Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα

29

Ζημία από πώληση
θυγατρικής
Κέρδη /
Ζημίες προ φόρων

280.138

-955.621

Φόρος εισοδήματος

30

157.566

386.276

Καθαρά Κέρδη /Ζημίες
χρήσης

32

437.704

-569.345

437.704

-569.345

Κατανέμονται σε:
Συμφέρον μετόχων μητρικής
Συμφέρον μειοψηφίας

0

0

437.704

-569.345

Κέρδη/Ζημίες μετά από
φόρους ανά μετοχή (σε €)

0,0345

-0,0448

Προτεινόμενο μέρισμα ανά
μετοχή

0,0000

0,0000

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ομίλου για την χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε ευρώ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συνεχ/νες
Δραστ/τες

Διακοπ.
Δραστ/τες

1/131/12/2008

1/131/07/2008

Σύνολο

Συνεχ/νες
Δραστ/τες

Διακοπ.
Δραστ/τες

Σύνολο

1/1-31/12/2007

Κύκλος Εργασιών

24

27.295.970

1.917.391

29.213.361

27.168.988

3.702.785

30.871.773

Κόστος πωλήσεων

25

22.979.465

1.630.700

24.610.165

25.126.050

3.113.942

28.239.992

4.316.505

286.691

4.603.196

2.042.938

588.843

2.631.781

Μικτά Κέρδη
Άλλα λειτουργικά
έσοδα
& έσοδα από
επενδύσεις

26

654.504

0

654.504

614.983

0

614.983

Τόκοι
εισπραχθέντες

27

22.045

0

22.045

19.002

1.609

20.611

Έξοδα πωλήσεων
& διανομής

25

1.601.531

163.876

1.765.407

1.472.513

258.060

1.730.573

Έξοδα διοίκησης

25

1.078.314

201.965

1.280.279

1.052.226

340.960

1.393.186

Άλλα λειτουργικά
έξοδα

28

658.512

4.307

662.819

2.669

17.253

19.922

1.654.697

-83.457

1.571.240

149.515

-25.821

123.694

1.250.804

1.000

1.251.804

1.105.136

90.490

1.195.626

Κέρδη από πώληση
θυγατρικής

1.141.163

0

1.141.163

0

0

0

Κέρδη/Ζημίες
χρήσης
προ φόρων

1.545.056

-84.457

1.460.599

-955.621

-116.311

-1.071.932

Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
έξοδα

29

(Μείον) Φόρος
Εισοδήματος

30

157.566

12.515

170.081

-386.276

-39.881

426.157

Καθαρά
Κέρδη/Ζημίες
χρήσης μετά
φόρων

31

1.702.622

-71.942

1.630.680

-569.345

-76.430

-645.775

1.702.622

-44.094

1.658.528

-569.345

-46.844

-616.189

0

-27.848

-27.848

0

-29.586

-29.586

1.702.622

-71.942

1.630.680

-569.345

-76.430

-645.775

Κατανέμονται σε:
Συμφέρον μετόχων
μητρικής
Συμφέρον
μειοψηφίας
Κέρδη/Ζημίες
μετά από φόρους
ανά μετοχή
Προτεινόμενο
μέρισμα ανά
μετοχή

0,1284

0,0000

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠ ΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Aπλός & Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 200 8
ENEΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2008

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα π άγια
στοιχεία

4

18.051.619

7.337.834

18.051.619

7.337.834

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

5

52.889

67.544

52.889

67.544

0

705.956

0

0

Υπεραξία
Συμμετοχές σε θυγατρικές

6

0

0

0

4.039.000

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διαθέσιμα προς
πώληση

7

233.800

233.800

233.800

233.800

Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις

8

1.124.500

16.948

1.124.500

16.948

Αναβ/λόμενη φορολ.απαίτηση

9

410.880

386.276

410.880

386.276

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση

10

0

1.370.730

0

0

19.873.688

10.119.088

19.873.688

12.081.402

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα

11

17.688.131

14.772.056

17.688.131

14.772.056

Χρεώστες & άλλοι λογ/σμοί

12

17.876.917

17.147.033

17.876.917

17.190.253

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες
αξίες μέσω αποτελεσμάτων

13

198.220

470.622

198.220

470.622

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

14

746.636

2.025.332

746.636

2.025.332

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση

15

0

3.280.495

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.509.904

37.695.538

36.509.904

34.458.263

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

56.383.592

47.814.626

56.383.592

46.539.665

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο

16

5.715.000

5.715.000

5.715.000

5.715.000

Αποθεματικά

17

21.758.635

8.926.210

21.758.635

10.434.606

27.473.635

14.641.210

27.473.635

16.149.606

Καθαρή Θέση Μετόχων
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Δικαιώματα Μειοψηφίας

0

1.877.257

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΘΕΣΗΣ

27.473.635

16.518.467

27.473.635

16.149.606

Υποχρεώσεις
Μακροπ/σμες Υποχρεώσεις
Αναβαλόμενες φορ/κές υπο χρεώσεις

30

3.771.627

3.745.035

3.771.627

3.745.035

Πρόβλεψη αποζ. προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης

19

227.143

224.674

227.143

224.674

Προβλέψεις για φόρο εισοδήματος

19

68.505

0

68.505

0

9.500.000

17.000.000

9.500.000

17.000.000

50.911

0

50.911

0

0

37.026

0

0

13.618.186

21.006.735

13.618.186

20.969.709

4.887.398

7.802.733

4.887.398

7.845.953

264.555

67.724

264.555

67.724

10.139.818

1.506.673

10.139.818

1.506.673

0

912.924

0

0

15.291.771

10.289.424

15.291.771

9.420.350

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

28.909.957

31.296.159

28.909.957

30.390.059

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

56.383.592

47.814.626

56.383.592

46.539.665

Τραπεζικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

20

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

18

Βραχυπ/σμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & άλλοι λογ/μοί
Φόροι Πληρωτέοι
Χορηγήσεις Τραπεζών
Υποχρεώσεις που σχετίζοντα ι με μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

__________________
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

21

_______________________
Ο Οικονομικός Διευθυντής
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Ετήσιες Ενοποιημένες Καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 & 2007

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2007

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
Μετοχών
Υπέρ το
άρτιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

5.715.000

14.202.001

646.746

1.388.823

1.666.415

157.455

-8.227.986

419.715

15.968.169

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή
θέση

0

0

43.149

0

0

0

-43.149

0

0

Ζημίες περιόδου

0

0

0

0

0

0

-645.775

0

-645.775

Σύνολο αναγνωρισμένου αποτελέσματος περιόδου

0

0

43.149

0

0

0

-688.924

0

-645.775

Μεταβολή % συμμετοχής σε θυγατρική

0

0

-2.329

-4.670

0

-470

0

1.457.542

1.450.073

Μερίσματα πληρωθέντα

0

0

0

0

0

0

-254.000

0

-254.000

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007

5.715.000

14.202.001

687.566

1.384.153

1.666.415

156.985

-9.170.910

1.877.257

16.518.467

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 200 8
Αντιλογισμός αποθεματικών θυγατρικής προηγ. χρήσεων
λόγω πώλησης

5.715.000

14.202.001

687.566

1.384.153

1.666.415

156.985

-9.170.910

1.877.257

16.518.467

0

-636.946

-6.987

-14.010

0

-1.413

1.099.662

-1.877.257

-1.436.951

0

0

0

0

0

11.087.895

0

0

11.087.895

0

0

0

0

0

-326.456

0

0

-326.456

0

0

0

0

0

0

1.630.680

0

1.630.680

5.715.000

13.565.055

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

-6.440.568

0

27.473.635

Διαφορά αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία
Αναβαλλόμενη φορολογία από διαφορά
αναπροσαρμογής
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες &
διακοπείσες δραστηριότητες)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 200 8

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008

Σελίδα 23

Ετήσιες Καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρείας

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 200 8 & 2007

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
Μετοχών Υπέρ
το άρτιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων

5.715.000

13.626.055

637.430

1.370.143

1.666.415

-44.428

-6.011.778

16.958.837

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απευθείας στην καθαρή θέση
Ζημίες περιόδου

0

0

43.149

0

0

0

-43.149

0

0

0

0

0

0

0

-569.345

-569.345

Σύνολο αναγνωρισμένου
αποτελέσματος περιόδου
Μερίσματα πληρωθέντα

0

0

43.149

0

0

0

-612.494

-569.345

0

0

0

0

0

0

-254.000

-254.000

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2007

Κέρδη αποτίμησης θυγατρικής

0

14.114

0

0

0

0

0

14.114

5.715.000

13.640.169

680.579

1.370.143

1.666.415

-44.428

-6.878.272

16.149.606

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008

5.715.000

13.640.169

680.579

1.370.143

1.666.415

-44.428

-6.878.272

16.149.606

Αντιλογισμός Ζημίας θυγατρικής

0

0

0

0

0

200.000

0

200.000

Καθαρά κέρδη περιόδου

0

0

0

0

0

0

437.704

437.704

Διαφορά αναπροσαρμογής
στην εύλογη αξία

0

0

0

0

0

11.087.895

0

11.087.895

0

0

0

0

0

-326.456

0

-326.456

0

-75.114

0

0

0

0

0

-75.114

5.715.000

13.565.055

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

-6.440.568

27.473.635

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναβαλλόμενη φορολογία από
διαφορά αναπροσαρμογής
Αντιλογισμός Κερδώ ν αποτίμησης
θυγατρικής
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 200 8
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εταιρίας & Ομίλο υ την 31 η Δεκεμβρίου 2008 & 2007
ΟΜΙΛΟΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

1.545.056

-955.621

280.138

-955.621

-84.457

-116.311

0

0

Αποσβέσεις

575.733

640.750

575.733

640.750

Προβλέψεις

1.579.885

129.674

1.579.885

129.674

-106.749

-16.656

-106.749

-16.656

-1.763.130

-303.596

-498.212

-303.596

1.250.804

1.105.136

1.250.804

1.105.136

-3.014.831

1.148.397

-3.014.831

1.148.397

-256.627

-146.043

-256.627

-146.043

-2.627.450

-1.179.783

-2.627.450

-1.179.783

-1.140.970

-1.006.380

-1.140.970

-1.006.380

-205.000

0

-205.000

0

Κέρδη (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων από διακο πείσες δραστηριότητες
Πλέον / Μείον αναπροσαρμογές για:

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζον ται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκρ οών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

9.164

531.251

0

0

-4.238.572

-169.182

-4.163.279

-584.122

-224.310

-162.881

-224.310

-162.881

1.279.126

400

1.512.224

400

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων σ τοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

22.045

19.002

22.045

19.002

Μερίσματα εισπραχθέντα

476.129

317.399

476.129

317.399

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

-12.185

-1.679

0

0

1.540.805

172.241

1.786.088

173.920

0

0

0

0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

3.820.000

20.965.676

3.820.000

20.965.676

-2.720.000

-18.431.425

-2.720.000

-18.431.425

-1.505

0

-1.505

0

Μερίσματα πληρωθέντα

0

-253.577

0

-253.577

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

-264.593

0

0

1.098.495

2.016.081

1.098.495

2.280.674

-1.599.272

2.019.140

-1.278.696

1.870.472

2.345.908

326.768

2.025.332

154.860

746.636

2.345.908

746.636

2.025.332

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση)
στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

(α)+(β)+(γ)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
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 βασική δραστηριότητα της
Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η παραγωγή και κατασκευή σωλήνων
μορφής. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E.» περιλαμβάνουν μέχρι την 31/07/2008 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 την κατασκευή και εμπορία παραδοσιακών κιγκλιδωμάτων.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις απλές & ενοποιημένες της χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 30η Μαρτίου 2009.
Ο αριθμός του προσωπικού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανέρχεται σε 108 άτομα ενώ της Εταιρείας
σε 85 άτομα.

2.

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι συννημένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την χρήση που έληξε την 3 1η
Δεκεμβρίου 2008 έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και περιλαμβάνουν τόσο
τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας όσο και της θυγατρικής εταιρείας της, που όλες αναφέρονται
ως ο «Όμιλος», για την χρήση π ου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 .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.
(α) 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 κ αι η Εταιρεία.
(β) Βάση Ενοποίησης
Οι συννημένες ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» και της
θυγατρικής «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ» στην οποία η εταιρεία έχει συμμετοχή με ποσοστό 61,29% και έχει δυνατότητα
άσκησης ελέγχου. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η μητρική εταιρία μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής διατηρεί
την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει την δύναμη άσκησης ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο
της θυγατρικής. Η θυγατρική Εταιρεία ενοποιείται πλήρως με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ΄αυτής και παύει να ενοποιείται από την ημερομηνία που ο
έλεγχος αυτός δεν υφίσταται. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα καθώς και τα
ενδοομιλικά κέρδη/ζημίες έχουν απαλειφθεί στις συννημένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας συμπίπτει με αυτή της
μητρικής εταιρείας.
(γ) 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 υποχρεωμ ένες να παρουσιάζουν
συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τουλάχιστον για μία χρήση (31 Δεκεμβρίου
2004).
(δ) 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 μείζον 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
12-80 έτη
1.25 % - 8 %
Μηχανήματα
5-10 έτη
10 % - 20 %
Μεταφορικά μέσα
5-20 έτη
5 % - 20 %
Έπιπλα & εξοπλισμός γραφείων
3-10 έτη
8 % -33,33 %
Τα κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων που ευρίσκονται σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τη
διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου. Για σκοπούς πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
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αυτά εμφανίζονται σε αξία κτήσης. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των πα γίων περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι
πλήρως αποσβεσμένα.
(ε) Παύλα Περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Άϋλο Ενεργητικό).Τα στοιχεία ά ϋλου
ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον τις συσσωρεμένες 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.
Η ωφέλιμη ζωή και τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
Εφαρμογές
5-10 έτη
10 % - 20 %
Το υπόλοιπο των άϋλων περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται στο τέλος του έτους για να προσδιοριστεί η
πιθανότητα συνεχούς ύπαρξης μελλοντικών οικονομικών ωφελημάτων.
(στ) Υπεραξία και μεταβολές σε ποσοστά μειοψηφίας
Η υπεραξία από συνενώσεις επιχειρήσεων προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της εύλογης
αξίας κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Στη συνέχεια η υπεραξία αποτιμάται στο ιστορικό κόστος μείον τυχόν
ζημιές απομείωσης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή
συχνότερα αν υπάρξο υν γεγονότα που υποδηλώνουν ότι η αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. Κατά την
ημερομηνία εξαγοράς, η υπεραξία που αποκτάται κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από τη συνένωση αυτή. Η απομείωση προσδιορίζεται με εκτίμηση
του ανακτήσιμου ποσού των μονάδων δημιουργίας των ταμειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται με την
υπεραξία. Αν η λογιστική αξία μιας μονάδας ταμειακών ροών, μαζί με την υπεραξία, υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης . Ο Όμιλος, προκειμένου να προσδιορίσει αν
υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας, διενήργησε του σχετικούς ελέγχους απομείωσης επί των
μονάδων δημιουργίας των ταμειακών ροών στις οποίες είχε επιμερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Ομίλου,
και με βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν προέκυψε ζημία απομείωσης.
(ζ) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (καλούμενη «Εταιρεία») καθώς και της
θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στην οποία η Εταιρεία ασκεί έλεγχο.
Έλεγχος θεωρείται ότι υπάρχει όταν η µητρική εταιρία έχει τη δυνατότητα να ορίζει τις απο φάσεις που,
άµεσα ή έµµεσα, αφορούν στις οικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές των θυγατρικών, µε σκοπό να
έχει οφέλη από αυτές. Η συμμετοχή αποτιμάται στην εύλογη αξία της.
Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ενοποιείται, µε τη µέθοδο της πλήρους (ολικής)
ενοποίησης στην ίδια ηµεροµηνία και µε τις ίδιες λογιστικές πολιτικές µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις
της Εταιρείας. Όπου απαιτείται, πραγµατοποιούνται οι αναγκαίες καταχωρήσεις αναµόρφωσης,
προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των α κολουθούµενων λογιστικών πολιτικών. Όλα τα
ενδοεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές καθώς και τα ενδοεταιρικά κέρδη ή ζηµίες απαλείφονται στις
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που
αποκτάται ο έλεγχ ος από την Εταιρία και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος
µεταβιβάζεται εκτός Οµίλου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά εργαλεία:
Αναγνώριση και επιμέτρηση», οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις, οι οποίες δεν δ ιαπραγματεύονται
σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά πρέπει επίσης να ελέγχ ονται ως προς την ανακτησιμότητά τους
κατά την 31.12. κάθε έτους. Η αξία χρήσης της συμμετοχής προσδιορίσθηκε βάσει της παρούσας αξίας των
προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών π ου θα πραγματοποιήσει από το 2007 έως το διηνεκές.
Υιοθετήθηκε η παραδοχή της δρώσας οικονομικ ής μονάδας, καθώς κατά την 31/07/2008 δεν υπήρχαν
ενδείξεις που να συνιστούν το αντίθετο. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 59 του Δ.Λ.Π. 36,
απομείωση της αξίας μιας συμμετοχής (και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου) διενεργείται, σε βάρος
των αποτελεσμάτων χρήσεως εντός της οποίας πραγματοποιείται, όταν:
Σε επίπεδο Ομίλου και Μητρικής Εταιρείας: το ανακτήσιμο ποσό αυτής υπολείπεται της αξίας με την
οποία εμφανίζεται η συμμετοχή στον ισολογισμό του Ομίλου (Μητρικής Εταιρείας). Η διαφορά μέχρι το
ανακτήσιμο ποσό πρέπει να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως.
(η) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικ ού που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ
39, ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μια από τις κάτωθι τέσσερις
κατηγορίες :
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,
 Απαιτήσεις και δάνεια,
 Επενδύσεις κρατούμενες ως τη λήξη τους, και
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 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και αναθεωρείται περ ιοδικά.
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων :
Πρόκειται για εμπορικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με
σκοπό την ρευστοποίηση τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημιές από την αποτίμηση των συγκεκρι μένων
στοιχείων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια :
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα, αποτιμούνται στο αναπόσβεστο
κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται ή αποσβένονται.
(iii) Επενδύσεις κρατούμενες ως τη λήξη τους :
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με προσδιοριζόμενες ροές και προκαθορισμένη λήξη
κατηγοριοποιούνται σαν κατεχόμενα ως τη λήξη τους, όταν ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα
να τα κρατήσει ως τη λήξη. Επενδύσεις οι οποίες κρατούνται για αόριστο ή για προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι κρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
αποτιμούνται, μετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν τα σχετικά
κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται ή αποσβένονται.
(iv) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις
ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Μετά
την αρχική καταχώρηση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμούνται στην εύλογη αξία και τα
προκύπτοντα κέρδη και ζημιές καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης
μέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την απομείωση της επένδ υσης, χρήση κατά την οποία τα σωρευμένα
κέρδη ή ζημιές, περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η εύλογη αξία των εν λόγω
επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική
χρηματιστηριακή αξία της επένδυ σης κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις
που δεν εμπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές
αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων
επενδύσεων, αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά
με αυτά της αποτιμώμενης, ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης
επενδύσεων.
(θ) Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού:
(i)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από αναγνωρίζονται όταν:
• Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.
• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς
σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης.
• Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β)
δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο
του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων
από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μετα βιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού
αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η
συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται
στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού
που μπορεί ο Όμιλος να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μ ορφή
δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων και
δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής του Ομίλου είναι η αξία
του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται ο Όμιλος να επαναγοράσ ει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός
δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη
συμμετοχή του Ομίλου περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου
στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.
(ii)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού:
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού από -αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση ακυρώνεται ή
λήγει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο
τρίτο (δανειστή) με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρεώσεις
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διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από -αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η
διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως.
(ι) Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνων: :
Ο Όμιλος κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως συμβόλαια προθεσμιακών
πράξεων συναλλάγματος. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτιμώνται στην εύ λογη αξία
τους κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η εύλογη αξία των εν λόγω παραγώγων προσδιορίζεται
κυρίως με βάση την αγοραία αξία και επιβεβαιώνεται από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα.
Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που έχουν ιδιότητ ες για αντισταθμιστική λογιστική και τα
οποία είναι αποτελεσματικά, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση εάν
πρόκειται για αντιστάθμιση ταμειακών ροών (cash flow hedges).Εάν πρόκειται για αποτελεσματική
αντιστάθμιση εύλογης αξίας (fair value hedges) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι
αντισταθμιζόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου ταξινομήθηκαν σαν αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.
Για σκοπούς χρήσης αντισταθμιστικής λογιστικής, οι αντισταθμίσεις ταξινομούνται ως εξής:
•Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας (fair value hedges) όταν χρησιμοποιούνται έναντι μεταβολών στην εύλογη
αξία ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή εταιρικής δέσμευσης.
•Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (cash flow hedges) όταν χρησιμοποιούνται έν αντι της διακύμανσης των
ταμειακών ροών σε σχέση με ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή σε σχέση με το
συναλλαγματικό κίνδυνο μίας εταιρικής δέσμευσης.
• Αντισταθμίσεις της καθαρής επένδυσης σε μία ξένη δραστηριότητα.
Όπου οι προβλεπόμενε ς αντισταθμιστέες μελλοντικές συναλλαγές ή υποχρεώσεις οδηγούν στην
αναγνώριση μιας απαίτησης ή μιας υποχρέωσης, τα κέρδη και οι ζημίες που είχαν προηγουμένως
καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια (cash flow hedges) ενσωματώνονται στην αρχική αποτίμηση του κόστους
των απαιτήσεων ή των υποχρεώσεων αυτών. Διαφορετικά, ποσά που εμφανίζονται στα ίδια κεφάλαια
μεταφέρονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και χαρακτηρίζονται σαν έσοδο ή έξοδο εντός της
χρήσης κατά την οποία οι προβλεπόμενες αντισταθμισμένες συναλλαγέ ς επηρεάζουν την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης. Ορισμένα παράγωγα ενώ χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικά μέσα
αντιστάθμισης, βάσει των πολιτικών του Ομίλου, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για αντισταθμιστική
λογιστική σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39 και ως εκ τούτου κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’
ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η μητρική εταιρεία δεν έχει κατά την 31η Δεκεμβρίου
2008, ανοιχτές θέσεις επί προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος .
(κ) Αποθέματα:
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμη λότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης, κόστους παραγωγής και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος παραγωγής αντιπροσωπεύει υλικά, άμεσα εργατικά και τις
έμμεσες δαπάνες παραγωγής των προϊόντων. Τα αποθέματα αποτιμώνται με τη μέθοδο του τριμηνιαίου
μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Ομίλου μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την
ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Π ρόβλεψη για βραδέως
κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
(λ) Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί :
Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από
προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπ όλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων
αποτιμώνται στο αποσβεστώ κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Ο Όμιλος έχει
θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο
μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών πληροφοριών.
Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς όρους και με αναμενόμενη
μέση διάρκεια είσπραξης διακόσες δεκαπέντε ημέρες από την αποστολή των εμπορευμ άτων. Σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της
συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατ άλληλα σε κάθε ημερομηνία
κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε
διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί παρουσιάζονται α φού 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 διαδι κασίες. Στη μητρική εταιρεία, το ύψος της πρόβλεψ ης αυτής κατά την 31/12/2008
ανέρχεται στο ποσό των 900.000,00 €.
(μ) Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Την 31η Δεκεμβρίου 200 8 μετρητά και άλλες αξίες ισότιμες μετρητών αποτελούνται από μετρητά στα
ταμεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών όψεως. Όσον αφορά την χρήση 2007 μετρητά και
ισοδύναμα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στα ταμεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών
όψεως καθώς και των βραχυπρόθεσμων αλληλόχρεων τραπεζικών υποχρεώσεων.
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(ν) Μετοχικό κεφάλαιο:
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της μητρικής Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και
είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται
στον λογαριασμό « υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια . Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με
την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα
της έκδοσης.
(ξ) Δάνεια (Ομολογιακά και Τραπεζών):
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος τ ο οποίο αντανακλά την εύλογή αξία
των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση σαν
αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια.
Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες διαχειρίζονται ή
αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου.
(ο) Κόστη δανεισμού:
Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται.
(π) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις:
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ή
απαιτήσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής
πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της
δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης ή της απαίτησης.
(ρ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα:
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά
στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό
ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά
συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκ μαιρόμενη υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών
παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
(σ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
(i)
Τρέχων φόρος εισοδήματος:
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών κάθε μιας εκ των εταιρειών που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους
που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος
που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφών ονται στις φορολογικές της
δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις,
και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς
συντελεστές.
(ii)
Αναβαλλόμενος φόρος ει σοδήματος:
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες
τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχ ρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές:
•Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της
υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή, η
οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
•Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετ ίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές,
συγγενείς εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών
διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο
προβλεπόμενο μέλλον.
•Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι
των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών
απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
•Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή
του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και τη στιγμή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογη τέο κέρδος ή ζημία,
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•Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και
μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αν αβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.
•Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους)
που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
•Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στ α ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η Εταιρεία στo τέλος του 2008 σχημάτισε πρόβλεψη ποσού 68.505 € για λογιστικές διαφορές που ενδέχεται
να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο η οποία θεωρείται αρκετή για να καλύψει τυχόν
προκύπτουσες λογιστικές διαφορές για την κλειόμενη χρήση.
(τ) 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.
(υ )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 μετατρ έπονται
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.
(φ) Πληροφορίες Κατά Τομέα Δραστηριότητας
Ο Όμιλος παρουσιάζει τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά τομέα δραστηριότητας θεωρώντας ως κύριο
κριτήριο τομεακού διαχωρισμού τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι επιχειρηματικοί τομείς
οργανώνονται και παρακολουθούνται διακριτά ανάλογα με τη φύση των προϊόντων και υπηρεσιών που
αφορούν, με κάθε τομέα να αποτελεί μία διακεκριμένη επιχειρηματική οντότητα η οποία παράγει και
εμπορεύεται διαφορετικά προϊόντα και λειτουργεί σε διαφορετικές αγορές. Οι συναλλαγές μεταξύ
επιχειρηματικών τομέων διενεργούνται σε όρους αγοράς με τρόπο όμοι ο με συναλλαγές με τρίτους.
Παρατίθεται παρακάτω αναλυτ ικότερη πληροφόρηση.
Αποτελέσματα ανά τομέα για την περίοδο που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008
ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΟΡΦΗΣ
Συνολικές Μεικτές Πωλήσεις Ανά Τομέα
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις
Πωλήσεις σε τρίτους
Λειτουργικά Κέρδη (Ζημίες)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη από πώληση θυγατρικής
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρου εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) χρήσεως

Ενεργητικό
Σύνολο Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

27.402.030
106.060
27.295.970

1.959.889
42.498
1.917.391

29.361.919
148.558
29.213.361

1.654.697
1.250.804
1.141.163
1.545.056
157.566
1.702.622

-83.457
1.000
0
-84.457
12.515
-71.942

1.571.240
1.251.804
1.141.163
1.460.599
170.081
1.630.680

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΟΡΦΗΣ
56.383.592
28.909.957

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
0
0

ΣΥΝΟΛΟ
56.383.592
28.909.957

Λοιπά στοιχεία ανά τομέα που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2008

Αποσβέσεις ενσώματων παγίω ν
Αποσβέσεις άϋλων παγίων
Σύνολο αποσβέσεων

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΟΡΦΗΣ
561.078
14.655
575.733

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
108.817
1.660
110.477

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΝΟΛΟ
669.895
16.315
686.210
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Αποτελέσματα ανά τομέα για την περίοδο που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007

Συνολικές Μεικτές Πωλήσεις Ανά Τομέα
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις
Πωλήσεις σε τρίτους
Λειτουργικά Κέρδη
Χρηματοοικονομικά Έξοδα -Έσοδα
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρου εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρές Ζημίες χρήσεως

Ενεργητικό
Σύνολο Υποχρεώσεων
Επενδύσεις σε ενσώματα, άϋλα πάγια
στοιχεία

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΟΡΦΗΣ
27.427.456
-258.467
27.168.989

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
3.733.384
-30.600
3.702.784

ΣΥΝΟΛΟ
31.160.840
-289.067
30.871.773

149.515
-1.105.136
-955.621
386.276
-569.345

-25.821
-90.490
-116.311
39.881
-76.430

123.694
-1.195.626
-1.071.932
426.157
-645.775

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΟΡΦΗΣ
43.422.408
30.346.840
162.881

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
4.392.218
949.319
3.438

ΣΥΝΟΛΟ
47.814.626
31.296.159
166.319

Λοιπά στοιχεία ανά τομέα που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2007

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων παγίων
Σύνολο αποσβέσεων

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΟΡΦΗΣ
620.941
19.809
640.750

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
152.309
1.175
153.484

ΣΥΝΟΛΟ
773.250
20.984
794.234

(χ)Έσοδα:
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχή ς υπηρεσιών, µείον
εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση
των εσόδων γίνεται ως εξής:
(i)
Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας έχουν
µεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιµήµατος είναι εύλογα εξασφαλιςµένη, οι σχετιζόµενες
δαπάνες και πιθανές επιστροφές αγαθών µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα και δεν υπάρχει
συνεχιζόµενη ανάµειξη στη διαχείριση των αγαθών.
(ii)
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
(iii)
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται ότ αν ο τόκος καθίσταται δεδουλευµένος (µε βάση τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου).
(iv)
Έσοδα από µερίσµατα
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα µε την έγκριση της διανοµής τους από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
(ψ) Καθαρές Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες
Οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές δαπάνες αποτελούνται από τους χρεωστικούς τόκους επί των δανείων
καθώς και τα συναλλαγµατικά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τον δανεισµό των εταιρειών.
3.
Διαχείριση χρηματοοικονομικών 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. Το
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τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότ ητα του πελάτη λαμβάνοντας
υπόψη είτε μια ανεξάρτητη αρχή είτε την οικονομική του κατάσταση, συναλλαγές που προηγήθηκαν και
άλλες παραμέτρους, και ελέγχει τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους
γίνονται προβλέψεις για ζημιές από απαξιώσεις. Στο τέλος της χρήσης 2008, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν
υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από προβλέψεις
επισφαλούς απαιτήσεως.
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του Ισολογισμού είνα ι η εύλογη αξία κάθε
κατηγορίας εισπρακτέων λογαριασμών, όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες εμπορίου
(Διακοπείσες
δραστηριότητες)
Επιταγές εισπρακτέες
(Διακοπείσες
δραστηριότητες)
Γραμμάτια εισπρακτέα
(Διακοπείσες
δραστηριότητες)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

5.591.753

6.476.609

5.591.753

6.492.487

0

796.497

0

0

11.013.059

10.762.257

11.013.059

10.789.599

0

919.231

0

0

43.435

23.670

43.435

23.670

0

0

0

0

16.648.247

18.978.264

16.648.247

17.305.756

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση του Ομίλου σε τέτοιο κίνδυνο προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμιακές
ροές σε ξένο νόμισμα και συγκεκριμένα σε δολάριο Αμερικής ($) λόγω των εισαγωγών -αγορών πρώτων
υλών από το εξωτερικό (τρίτες χώρες) που πραγματοποιεί μόνο η μητρική Εταιρεία. Η διοίκηση της
Εταιρείας διαχειρίζεται τους συναλλαγματικούς κινδύνους με τη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα .Εντός της περιόδου 1.1.2008 - 31.12.2008, το συνολικό ύψος
τέτοιων πράξεων ανήλθε στο ποσό των
6.147.718 $ εκ των οποίων προέκυψε κέρδος (θετική
συναλλαγματική διαφορά) συνολικού ποσού 138.552 € και καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της χρήσεως
και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από επενδύσεις» . Η Εταιρεία την 31 η
Δεκεμβρίου 2008 δεν έχει ανοιχτές θέσεις συμβολαίων .
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος μεταβολής του επιτοκίου σχετίζεται με τα δάνεια του Ομίλου, όπου μια κυμαινόμενη περίοδος
στις τιμές των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσει τις ταμιακές ροές το υ Ομίλου, ενώ τα λειτουργικά έσοδα
του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από ένα τέτοιο κίνδυνο. Ο Όμιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των
επιτοκίων, καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζει για τη
διάρκεια και τις σχέσ εις μεταξύ κυμαινόμενου και σταθερού κόστους ενός νέου δανεισμού. Ως εκ τούτου,
τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια που έχει συνάψει αφορούν κυμαινόμενα επιτόκια, όπου η
μεταβολή τους (Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου) έχει αναλογική επίπτωση στα χρ ηματοοικονομικά
αποτελέσματα του Ομίλου.
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 χο ρηγήσεων. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό με συνεχή παρακολούθηση της
σχέσης μεταξύ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, μετρητών και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων
ενεργητικού.
Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως για τις παραγ γελίες του εξωτερικού,
του Ομίλου και της Εταιρίας την 3 1/12/2008 αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
Εγγυητικές
επιστολές καλής
εκτέλεσης σε ( € )
Εγγυητικές
επιστολές καλής
εκτέλεσης σε ( $ )

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

685.470

5.160.850

685.470

5.160.850

3.866.000

4.533.962

3.866.000

4.533.962
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Οι ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώ σεων την 31 Δεκεμβρίου 2008 και τα συγκριτικά
στοιχεία και για την προηγούμενη χρονική περίοδο που έληγε την 31 Δεκεμβρίου 2007 παρατίθενται στην
ενότητα μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31-Δεκ-07
Αξία
Ισολογισμού

έως 1 έτος

1-3 έτη

πάνω
από 5
έτη

4-5 έτη

Σύνολο
υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
Βραχ/σμός Τραπεζικός δανεισμός
Ομολογιακά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

1.506.673 €

1.506.673 €

17.000.000 €

-

-

-

1.506.673 €

8.875.000 €

8.125.000 €

-

17.000.000 €

8.782.751 €

8.782.751 €

-

-

-

8.782.751 €

27.289.424 €

10.289.424 €

8.875.000 €

8.125.000 €

-

27.289.424 €

Ονομαστική αξία συμβάσεων
συναλλάγματος (σε USD)

$1.387.544

$1.387.544

-

-

-

$1.387.544

Σύνολο

$1.387.544

$1.387.544

-

-

-

$1.387.544

Σύνολο
υποχρεώσεων

Σύνολο
Χρηματοοικονομι κές
Υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-07
Αξία
Ισολογισμού

έως 1 έτος

1-3 έτη

4-5 έτη

πάνω
από 5
έτη

1.506.673 €

1.506.673 €

-

-

-

1.506.673 €

8.875.000 €

8.125.000 €

-

17.000.000 €

Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
Βραχ/σμός Τραπεζικός δανεισμός
Ομολογιακά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

17.000.000 €
7.913.677 €

7.913.677 €

-

-

-

7.913.677 €

26.420.350 €

9.420.350 €

8.875.000 €

8.125.000 €

-

26.420.350 €

Ονομαστική αξία συμβάσεων
συναλλάγματος (σε USD)

$1.387.544

$1.387.544

-

-

-

$1.387.544

Σύνολο

$1.387.544

$1.387.544

-

-

-

$1.387.544

Σύνολο
Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31-Δεκ-08
Αξία
Ισολογισμού

έως 1 έτος

1-3 έτη

πάνω
από 5
έτη

4-5 έτη

Σύνολο
υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
Βραχ/σμός Τραπεζικός δανεισμός

10.139.818 €

10.139.818 €

-

-

-

10.139.818 €

Ομολογιακά δάνεια

9.500.000 €

-

3.125.000 €

6.375.000 €

-

9.500.000 €

Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

5.151.953 €

5.151.953 €

-

-

-

5.151.953 €

24.791.771 €

15.291.771 €

3.125.000 €

6.375.000 €

-

24.791.771 €

Σύνολο
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Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
Ονομαστική αξία συμβάσεων
συναλ/ματος (σε USD)

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

0

0

0

0

Αξία
Ισολογισμού

έως 1 έτος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-08
1-3 έτη

πάνω
από 5
έτη

4-5 έτη

Σύνολο
υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
Βραχ/σμός Τραπεζικός δανεισμός

10.139.818 €

10.139.818 €

-

-

-

10.139.818 €

Ομολογιακά δάνεια

9.500.000 €

-

3.125.000 €

6.375.000 €

-

9.500.000 €

Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

5.151.953 €

5.151.953 €

-

-

-

5.151.953 €

24.791.771 €

15.291.771 €

3.125.000 €

6.375.000 €

-

24.791.771 €

Ονομαστική αξία συμβάσεων
συναλ/ματος (σε USD)

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

0

0

0

0

Σύνολο
Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις

Στη σημείωση Νο.12 παρατίθεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων σε επίπεδο Εταιρίας &
Οµίλου.

4.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα π άγια στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας & του Ομίλου για τις χρήσεις 2007 & 2008 αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ 2007-2008

Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια &
τεχνικά
έργα

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2007

1.172.242

3.797.433

7.523.682

956.881

Προσθήκες

236.536

13.686.774

0

0

127.181

Πωλήσεις

0

0

0

28.100

6.515

161.796

0

(1.593)

(1.593)

1.172.242

3.797.433

7.650.863

984.981

241.458

13.846.977

Υπόλοιπο 1.1.2007

0

Επιβάρυνση 12μηνου 200 7

0

(634.542)

(4.761.502)

(325.132)

(168.221)

(5.889.397)

(45.477)

(509.443)

(50.911)

(15.110)

Διαγραφή λόγω
πωλήσεων

(620.941)

0

0

0

0

1.195

1.195

0

(680.019)

(5.270.945)

(376.043)

(182.136)

(6.509.143)

1.172.242

3.117.414

2.379.918

608.938

59.322

7.337.834

1.172.242

3.797.433

7.650.863

984.981

241.458

13.846.977

0

2.600

121.862

84.830

15.018

224.310

5.783.335

4.573.046

0

0

0

0

0

(77.746)

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία
31/12/2007
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2008
Προσθήκες
Αναπροσαρμογή παγίων
στην εύλογη αξία
Πωλήσεις-Διαγραφές
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(77.746)
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6.955.577

8.373.079

7.772.725

992.065

256.476

24.349.922

Υπόλοιπο 1.1.2008

0

(680.019)

(5.270.945)

(376.043)

(182.136)

(6.509.143)

Επιβάρυνση 12μηνου 200 8

0

(51.495)

(444.649)

(48.232)

(16.702)

(561.078)

0

0

0

40.404

0

40.404

0

731.514

0

0

0

731.514

0

0

(5.715.594)

(383.871)

(198.838)

(6.298.303)

6.955.577

8.373.079

2.057.131

608.194

57.638

18.051.619

Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια &
τεχνικά
έργα

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

1.172.242

4.582.965

8.501.340

1.088.978

339.544

15.685.069

Προσθήκες

0

355

127.811

28.100

8.968

165.234

Πωλήσεις-Διαγραφές

0

(1.702)

0

0

(1.593)

(3.295)

1.172.242

4.581.618

8.629.151

1.117.078

346.919

15.847.008

Υπόλοιπο 1.1.2007

0

(761.964)

(5.115.106)

(349.314)

(215.041)

(6.441.425)

Επιβάρυνση 12μηνου 2007
Διαγραφή λόγω
πωλήσεων

0

(77.582)

(607.917)

(59.449)

(28.302)

(773.250)

0

0

0

0

1.195

1.195

0

(839.546)

(5.723.023)

(408.763)

(242.148)

(7.213.480)

1.172.242

3.742.072

2.906.128

708.315

104.771

8.633.528

1.172.242

4.581.618

8.629.151

1.117.078

346.919

15.847.008

0

(784.185)

(978.288)

(132.097)

(105.461)

(2.000.031)

1.172.242

3.797.433

7.650.863

984.981

241.458

13.846.977

0

2.600

135.347

84.830

15.018

237.795

0

0

(13.485)

0

0

(13.485)

5.783.335

4.573.046

0

0

0

0

0

(77.746)

0

(77.746)

6.955.577

8.373.079

7.772.725

992.065

256.476

24.349.922

0

(839.546)

(5.723.023)

(408.763)

(242.148)

(7.213.480)

0

159.527

452.078

32.720

60.012

704.337

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Διαγραφή λόγω
πωλήσεων
Διαγραφή
συσσωρευμένων
αποσβέσεων λόγω
επανεκτίμησης στην
εύλογη αξία
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2008
ΟΜΙΛΟΣ 2007-2008

Έπιπλα

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2007

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία
31/12/2007
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2008
Υπόλοιπο 1.1.2008 από
διακοπείσες
δραστηριότητες

Προσθήκες
Προσθήκες από
διακοπείσες
δραστηριότητες
Αναπροσαρμογή παγίων
στην εύλογη αξία από
συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Πωλήσεις-Διαγραφές

10.356.381

Πρόβλεψη αποσβέσεων
Υπόλοιπο 1.1.2008
Υπόλοιπο 1.1.2008 από
διακοπείσες
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δραστηριότητες

Επιβάρυνση 12μηνου 2008
Επιβάρυνση 12μηνου 2008
από διακοπείσες
δραστηριότητες
Διαγραφή λόγω
πωλήσεων
Διαγραφή
συσσωρευμένων
αποσβέσεων λόγω
επανεκτίμησης στην
εύλογη αξία από
συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2008

0

(680.019)

(5.270.945)

(376.043)

(182.136)

(6.509.143)

0

(66.424)

(491.061)

(52.140)

(22.682)

(632.307)

0

14.929

46.412

3.908

5.980

71.229

0

0

0

40.404

0

40.404

0

731.514

0

0

0

731.514

0

0

(5.715.594)

(383.871)

(198.838)

(6.298.303)

6.955.577

8.373.079

2.057.131

608.194

57.638

18.051.619

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι πλήρως αποσβεσμένα.
Μελέτη Εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας των Ακινήτων
Η Εταιρεία, μετά από σχετική εντολή ανάθεσης της, την 13.10.2008, προς ανεξάρτητο εκτιμητή,
προχώρησε την 31 Δεκεμβρίου 2008 σε μελέτη εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας (market value) των
ενσώματων ακινητοποιήσεων της (γηπέδων και κτιρίων). Η μελέτη αυτή καταλήγει στη γνώση της
Αγοραίας Αξίας των ακινήτων, η οποία θεωρείται ότι ταυτίζεται με την έννοια της Εύλ ογης Αξίας (Fair
Value), όπου είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να ανταλλαγεί μεταξύ μερών
που έχουν γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με τη θέληση τους σε μια αντικειμενική συναλλαγή.
Όλα τα εκτιμώμενα ακίνητα θεωρούνται ιδιοχρ ησιμοποιούμενα και ως εκ τούτου εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Δ.Λ.Π. 16 : Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπου ύστερα από τη αρχική καταχώρηση ως
περιουσιακού στοιχείου, ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να εμφανίζεται με
αναπροσαρμοσμένη αξία, που αποτελείται από την πραγματική αξία κατά την ημέρα της
αναπροσαρμογής, μειωμένη με τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες ζημιές
απομειώσεως (όπου απαιτούνται). Η θετική διαφ ορά επανεκτίμησης ποσού € 11.087.895 καταχωρήθηκε
στο «Αποθεματικό Επανεκτίμησης» (ΑΕ) στα ίδια κεφάλαια.
Μεθοδολογία Εκτίμησης
Η μεθοδολογία της εκτίμησης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο νέο
εγχειρίδιο εκτιμήσεων του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας,
6η έκδοση, Ιανουάριος 2008 (RICS Valuation Standards, The Royal Institution of Chartered Surveyors, 6th
edition, January 2008) και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA
(The European Group of Valuers’ Associations – E.V.S. 2003) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα
(International Valuation Standards – I.V.S.), όπως αυτά αναλύονται στην 7η έκδοση 2005.
Η εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας όλων των γηπέδων, προέκυψε με βάση τη Συγκριτική Μέθοδο
(Comparative Method), καθώς κατά την έρευνα αγοράς προέκυψαν αρκετά στοιχεία για ζητούμενες τιμές
και για αγοραπωλησίες ανάλογων ακινήτων.
Η εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας στα κτίρια των Οινοφύτων Βοιωτίας της Αταλάντης Φθιώτιδας
πραγματοποιήθηκε με βάση το Υπολειμματικό Κόστος Αντικατάστασ ης (Depreciated Replacement Cost)
καθώς δεν προέκυψαν αρκετά, αξιόπιστα στοιχεία στις συγκεκριμένες περιοχές για κτίρια αντίστοιχης
χρήσης.
Για το κτίριο στη Λ εωφόρο Κηφισού στο Αιγάλεω, η βασική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν επίσης η
Συγκριτική Μέθοδος, ε νώ επικουρικά, χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος του Υπολειμματικού Κόστους
Αντικατάστασης.
Τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα αποδέχονται τα ακίνητα ειδικού σκοπού, ή τα ακίνητα για τα οποία δεν
στάθηκε δυνατό να βρεθούν ικανά και αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία, να εκτιμώνται με βάση το
Υπολειμματικό Κόστος Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost). Στην περίπτωση αυτή, η
εκτίμηση της αξίας αφορά μονάχα στην κτιριακή υποδομή και στο σταθερά συνδεμένο με αυτή εξο πλισμό
(δίκτυα, κλιματισμός, Η/Υ ) και δεν λαμβάνει υ πόψη της κινητό εξοπλισμό ή εξοπλισμό μη κτιριακής
φύσης, εξειδικευμένο για την λειτουργία της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η πραγματική αξία αυτού
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του εξοπλισμού είναι συνήθως η αγοραία, η οποία –εάν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία κατά την
ημερομηνία της εκτίμησης- προσδιορίζεται στο αναπόσβεστο κόστος αντικαταστάσεως της.
Οι εκτιμώμενες αξίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της Μεθόδου του Υπολειμματικού Κόστους
Αντικατάστασης είναι κατά κανόνα διαφορετικές από εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν στη ν
ελεύθερη
αγορά,
καθώς
πιθανά
να
εμπεριέχουν
εξειδικευμένο
κτιριακό
σταθερό
εξοπλισμό/υποδομές/εγκαταστάσεις που να αφορά στην ειδική φύση και χρήση του κτιρίου. Ως εκ τούτου,
πιθανά στην ελεύθερη αγορά και για οποιοδήποτε πλην αντίστοιχο χρήστη με παρόμο ιο επιχειρηματικό
ενδιαφέρον που θα καταβάλει τίμημα για την συνέχιση της υφιστάμενης δραστηριότητας ( on going
concern) η αξία αυτών των ενσώματων ακινητοποιήσεων να είναι αρκετά διαφορετική (μικρότερη).
Εκτιμώμενα Ακίνητα
Αναφορικά με τα εκτιμώμενα κτίρια , η παρούσα εκτίμηση τα αντιμετωπίζει (ανά τοποθεσία) ως ενιαίο
σύνολο, με κοινή ωφέλιμη ζωή και κοινή απαξίωση. Έτσι,

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας για μέσο όρο υπολειπόμενης ζωής από σήμερα 48 χρόνια (θεωρώντας
απαξίωση 1,5% το χρόνο και συνολική διάρκεια ωφέλιμ ης ζωής τα 66 χρόνια) , η εκτίμηση της αξίας
των κτιρίων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής ανέρχεται στα 3.421.590,00 €


Στην Αταλάντη Φωκίδας για μέσο όρο υπολειπόμενης ζωής από σήμερα 39 χρόνια, (θεωρώντας
απαξίωση 3,5% το χρόνο, λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο, και
συνολική διάρκεια ωφέλιμης ζωής τα 66 χρόνια) , η εκτίμηση της αξίας του κτιρίου στο τέλος της
ωφέλιμης ζωής ανέρχεται στα 126.174,00 €



Στην Λεωφόρο Κηφισού, Αιγάλεω για μέσο όρο υπολειπόμενης ζωής από σήμερα 24 χρόνια
(θεωρώντας απαξίωση 1,5% το χρόνο και συνολική διάρκεια ωφέλιμης ζωής τα 66 χρόνια) , η
εκτίμηση της αξίας του κτιρίου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής ανέρχεται στα 326.993,00 €
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕ ΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Π.

ΘΕΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

ΟΙΝΟΦΥΤΑ

56ο ΧΛΜ Ε.Ο.
ΑΘΗΝΩΝ –
ΛΑΜΙΑΣ

2

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΓΚΟΡΤΣΕΣ,
ΑΤΑΛΑΝΤΗ

3

ΑΙΓΑΛΕΩ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 71

5.

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
&
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ
Ι ΧΩΡΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙ
Α ΚΤΙΡΙΟΥ
(τ.μ.)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΓΟΡΑΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ
(σε ευρώ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΞΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ
ΩΦΕΛΙΜΗΣ
ΖΩΗΣ
(σε ευρώ)

5.227.430

21.920,22

7.382.711

3.421.590

1.050.480

544.185

4.500,00

506.295

126.173

1.667.835

1.184.392

1.853,15

483.443

326.992

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΓΟΡΑΙΑ
ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΓΗ+ΚΤΙΣΜΑ)
(σε ευρώ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΓΟΡΑΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ
(σε ευρώ)

12.610.141

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογισμικό
162.775

145.007

1.085

1.085

163.860

146.092

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

-73.828

-64.937

Προσθήκες

-20.984

-19.809

Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Σωρευμένες αποσβέσεις

Διαγραφή αποσβέσεων λόγω πώλησης

20.942

6.198

-73.870

-78.548

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανου αρίου 2007

88.947

80.070

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007

89.990

67.544

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 200 8

163.860

146.092

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 από διακοπείσες δραστηριότητες

-17.768

0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
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Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 200 8

0

0

146.092

146.092

-73.870

-78.548

-4.678

0

-16.883

-14.655

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 200 8
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 από διακοπείσες δραστηριότητες
Προσθήκες
Προσθήκες από διακοπείσες δραστηριότητες

2.228

0

-93.203

-93.203

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 200 8

89.990

67.544

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 200 8

52.889

52.889

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 200 8

6.

Συμμετοχές σε θυγατρικές

Η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής (ήτοι 249.900 μετοχές
ονομαστικής αξίας 2,93 €) της εταιρείας ΑΛΜΕ Α.B.Ε.E τον Οκτώβριο του 1999. Η συμμετοχή της Εταιρείας
ανερχόταν σε ποσοστό 51,01% και προήλθε όταν η εταιρεία, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
της τελευταίας, απέκτησε το ως άνω ποσοστό καταβάλλοντας ποσό 1.438.162,58 €. Την 15η Μαΐου 2004 η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως άνω θυγατρικής εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.435.407,00 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 489.900 κοινών ανωνύμων
μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 2,93 €. Η Εταιρεία αποφάσισε να καλύψει εν συνόλω την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της σε 75,50% ,ήτοι 739.800
κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλω 979.800, ονομαστικής αξίας 2,93 €.
Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ολοκληρώθηκε την 28η Ιουνίου 2004
και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.1372/07 -06-2004 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής
Αττικής - Δ/ νση Εμπορίου (Φ.Ε.Κ. απόφασης τροποποίησης καταστατικού 6285/17 -06-2004) και (Φ.Ε.Κ.
πιστοποίησης αύξησης Μ.Κ.11763/22 -09-2004).
Την 29η Αυγούστου 2005 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως άνω θυγατρικής Εταιρείας
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.435.407,00 € με καταβολή μετρητών και
έκδοση 489.900 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 2,93 €. Έτσι το μετοχικό της
κεφάλαιο ανήλθε σε 4.306.221 €, ήτοι 1.469.700 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 €.Η ως
άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.3804/16.11.2005
απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής - Δ/ νση Εμπορίου (Φ.Ε.Κ. απόφασης
τροποποίησης καταστατικού 12154/24.11.2005) και (Φ.Ε.Κ. πιστοποίησης αύξησης Μ.Κ.12164/24.11.2005).
Η Εταιρεία κάλυψε ποσοστό της νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυξάνοντας το ποσοστό
συμμετοχής της σε 81,72% ήτοι 1.201.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 €. Η ως άνω
θυγατρική εταιρεία περιλαμβάνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Στη χρήση 2007 και συγκεκριμένα μετά την εγκριθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής
που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 24.10.2007 και εγκρίθηκε με την
υπ.αριθμ.4927/20-12-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Α ττικής, η Εταιρεία κατέχει
πλέον το 61,29 % έναντι του 81,72% που κατείχε πρ ιν την αύξηση.
Η Εταιρεία αποτίμησε την συμμετοχή της στην εύλογη αξία και προέκυψε κέρδος 14.114 € με το οποίο
αυξήθηκε η αξία της συμμετοχής και πιστώθηκαν τα αποθεματικά κεφάλαι α και συγκεκριμένα ο
λογαριασμός «Διαφορές υπέρ το άρτιο»
Η Εταιρία είχε αναθέσει σε εταιρία την σύνταξη μελέτης για τον έλεγχο της αξίας των συμμετοχών του
Ομίλου και ειδικά την συμμετοχή στην εταιρία «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ». Σύμφωνα με την μελέτη το ανακτήσιμο ποσό της συμμετοχής στην εταιρία «ΑΛΜΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι αυτό που αντιστοιχεί στο 61,29 % της
συνολικής αξίας κτήσεως αυτής και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.100.000,00 ευρώ περίπου.
Η κίνηση της συμμετοχής ως και την ημερομηνία πώλησης της (31.07.2008) αναλύεται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2008

31.12.2007

31.7.2008

31.12.2007

Έναρξη χρήσης

-

-

4.039.000

4.024.886

Αποτίμηση θυγατρικής εταιρείας :

-

-

-

-

Ζημία αποτίμησης καταχωρούμενη στα Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

-

Κέρδη αποτίμησης θυγατρικής

-

-

61.000

14.114

0

0

4.100.000

4.039.000

Την 30η Ιουνίου 2008, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την
πώληση του συνόλου της συμμετοχής της Εταιρείας στην θυγατρι κή του Ομίλου «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 61,29 % του μετοχικού της κεφαλαίου και ψήφων (ήτοι
1.201.000 κοινές ανώνυμες μετοχές). Την 31η Ιουλίου 2008, όπως ανακοινώθηκε σχετικά και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. – σύμφωνα με το Ν3556/2007 και την υπ’ αρ. 1/434/3.7.2007 απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ολοκληρώθηκε η ανωτέρω πώληση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της μητρικής
εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν έναντι του ποσού € 4.100.000,00 και ως εκ τούτου η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας.
Το τίμημα συμφωνήθηκε να εξοφληθεί ως εξής :
1η δόση αποπληρωμής - Ιούλιος 2008 ποσό αξίας € 1.500.000,00,
2η δόση αποπληρωμής - Ιούλιος 2009 ποσό αξίας € 1.500.000,00
3η δόση αποπληρωμής - Ιούλιος 2010 ποσό αξίας € 1.100.000,00.
Το αποτέλεσμα από την πώληση της θυγατρικής ανέρχεται σε επίπεδο Ομίλου σε € 1.141.163 ενώ σε
επίπεδο Εταιρείας € 123.755 και απεικονίζεται στα αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου.
Παρατίθεται κατωτέρω ο τρόπος υπολογισμού του αποτελέσματος από την πώληση της συμμετοχής :
Για την μητρική
Προϊόν πώλησης
Μείον :
κόστος συμμετοχής (μετρητά που δόθ ηκαν)

4.100.000 €
4.223.755 €

Ζημιά μετά την φορολογία

-123.755 €

Για τον όμιλο
Προϊόν πώλησης

4.100.000 €

Μείον : καθαρά στοιχεία ενεργητικού την ημερομηνία της εκποίησης
Κεφάλαιο

5.741.628 €

Αποθεματικά την 31/07/2008

-2.065.855 €

Ποσοστό που εκποιείται (61,29%)

3.675.773 €

61,29%

-2.252.881 €

Μείον : υπεραξία (διαγραφή)

-705.956 €

Κέρδος πριν την φορολογία

1.141.163 €

7.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Αφορά τη συμμετοχή της μητρικής εταιρείας στο μετοχικό κ εφάλαιο της, μη εισηγμένης στο Χ.Α.,
εταιρείας «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ». Τον Δεκέμβριο 2006, το ποσοστό της συμμετοχής,
μειώθηκε από 12,92% σε 12,30% λόγω της απορροφήσεως της εταιρείας DURALOX Α.Ε. από την EUROPA,
λαμβάνοντας δωρεάν 822 νέες μετοχ ές ύψους € 16.440,00. Την ίδια χρονική περίοδο, η «Σωληνουργεία Λ.
Τζιρακιάν Profil Α.Ε». έλαβε, επίσης δωρεάν από την «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.» , 25.024 νέες
μετοχές ύψους € 500.480,00 λόγω κεφαλαιοποιήσεως 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 της επένδυσης αυτής δεν μεταβλήθηκε, σύμφωνα με τα Διεθν ή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης. Συνεπώς, κατά την 31/12/200 8, η επένδυση, με ποσοστό 12,30%, αντιπροσωπεύει τεμάχια
37.536 και αξία € 233.800, που αφορά το κόστος κτήσης της και εμφανίζεται πάγια από την πρώτη
εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.Η κίνηση της επένδυσης αναλύεται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROPA

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

233.800

233.800

233.800

233.800

8.
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται ποσά που αναφέρονται σε παροχές εγγυήσεων προς Δημόσ ιους
Οργανισμούς (Δ.Ε.Η.-Ο.ΤΕ- Ταμείο Εθνικής Οδοποιοίας) καθώς και οι απαιτήσεις της Εταιρίας τόσο από
τον Λιμπαρέτ Τζιρακιάν βάσει της σύμβασης που καταρτίστηκε με την εταιρία για την πώληση της
θυγατρικής εταιρίας ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ .
ΟΜΙΛΟΣ
Εγγυήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες
(ΔΕΗ – ΟΤΕ)
Εγγυήσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
(Ταμείο Εθν.Οδοποιίας κλπ. )
Εγγύηση για προκαταβολή

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

16.448

16.448

16.448

16.448

527

500

527

500

7.525

0

7.525

0
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μισθωμάτων leasing
Απαιτήσεις από πώληση ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ

1.100.000

0

1.100.000

0

Σύνολο

1.124.500

16.948

1.124.500

16.948

9.
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται ποσά που αναφέρονται σε προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί
από την Εταιρία για την κάλυψ η επισφαλειών πελατών, αποχώρησης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
και του φόρου εισοδήματος.
1 Ιανουαρίου 2008

Μεταβολές στη
χρήση

353.858

(353.858)

Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος από
διακοπείσες δραστηριότητες

35.634

(35.634)

0

Πρόβλεψεις Αποζημίωσης Προσωπικού

32.418

617

33.035

ΟΜΙΛΟΣ

31 Δεκεμβρίου
2008

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση:
Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος

Πρόβλεψεις Αποζημίωσης Προσωπικού από
διακοπείσες δραστηριότητες

0

4.247

(4.247)

0

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων

0

240.345

240.345

Εργατική αποζημίωση

0

37.500

37.500

Προβλέψεις επισφαλών πελατών

0

100.000

100.000

426.157

(15.277)

410.880

1 Ιανουαρίου 2008

Μεταβολές στη
χρήση

353.858

(353.858)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 Δεκεμβρίου
2008

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση:
Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος
Πρόβλεψεις Αποζημίωσης Προσωπικού

0

32.418

617

33.035

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων

0

240.345

240.345

Εργατική αποζημίωση

0

37.500

37.500

Προβλέψεις επισφαλών πελατών

0

100.000

100.000

386.276

24.604

410.880

10.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
Παρατίθεται πίνακας με τα «μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση » και
αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως κατεχόμενα προς
πώληση μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 5. Μετά την απόφαση της Εταιρείας την 30.6.2008
να πωλήσει την θυγατρική της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ, έγινε ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων της ως μη
κυκλοφορούντα όπως κατωτέρω :
31/12/2008
31/12/2007
Πάγιο ενεργητικό
0
1.295.694
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
0
22.446
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
0
52.590
0
1.370.730
11.
Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή µμεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορ ίζεται µε την µμέθοδο του τριμηνιαίου μέσου
σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει το κόστος αγοράς, παραγωγής ή µμετατροπής και λοιπά έξοδα. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται µε βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δρα στηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων ολοκλήρωσης και πώλησης
όπου συντρέχει περίπτωση. Σημειώνεται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις υποπροϊόντων, αυτά αποτιµούνται
κατευθείαν στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία (ΚΡΑ).
ΟΜΙΛΟΣ
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

31/12/2008
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Εμπορεύματα (Αρχική Αξία)
Μείον:
(Πρόβλεψη υποτ. εμπ/των χρήσης)
Προϊόντα έτοιμα
Μείον:
(Πρόβλεψη υποτ. προϊόντων χρήσης)
Πρώτες & βοηθητικές Ύλες

6.275.749

3.954.690

6.275.749

3.954.690

(577.582)
8.632.704

0
6.106.153

(577.582)
8.632.704

0
6.106.153

(383.798)
3.740.368

0
4.701.594

(383.798)
3.740.368

0
4.701.594

Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων

690

9.619

690

9.619

Σύνολο αποθεμάτων
από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

17.688.131

14.772.056

17.688.131

14.772.056

Διακοπείσες Δραστηριότητες

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

Εμπορεύματα

0

577.842

0

0

Προϊόντα έτοιμα

0

434.140

0

0

Πρώτες & βοηθητικές Ύλες

0

183.964

0

0

Σύνολο αποθεμάτων
από διακοπείσες δραστηριότητες

0

1.195.946

0

0

Η εταιρεία προκειμένου να εμφανίσει στον Ισολογισμό της τα εμπορεύματα και προϊόντα στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία τους και επειδή θεώρησε ότι τo κόστος των αποθεμάτων αυτών δεν θα είναι
ανακτήσιμο λόγω του ότι η τιμή πώλησης τους έχει μειωθε ί προχώρησε, την 31.12.2008, σε πρόβλεψη
υποτίμησης αυτών μειώνοντας την αξίας τους κατά € 577.582 στα εμπορεύματα και κατά € 383.798 στα
προϊόντα. Κατά την πώληση των αποθεμάτων, η λογιστική τους αξία αναγνωρίζεται ως έξοδο στην
περίοδο που καταχωρίζεται και το σχετικό έσοδο από την πώλησή τους. To ποσό της μείωσης του κόστους
στην ΚΡΑ (όταν τα αποθέματα καταχωρούνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία) και όλες οι ζημιές των
αποθεμάτων καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που έγινε η μείωση/ζημιά, ήτοι το σύ νολο της
ανωτέρω πρόβλεψης ποσού € 961.380 καταχωρήθηκε στο Κόστος πωληθέντων της περιόδου, ενώ
υπολογίστηκε και ο αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12
(βλ. σημ. αναβαλλόμενης φορολογίας).
12.
Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί
Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

Πελάτες εμπορίου

5.591.753

6.476.609

5.591.753

Διάφοροι χρεώστες

2.092.526

349.915

2.092.526

349.916

11.013.059

10.762.257

11.013.059

10.789.599

Γραμμάτια εισπρακτέα

43.435

23.670

43.435

23.670

Προπληρωμές

36.144

34.581

36.144

34.581

-900.000

-500.000

-900.000

-500.000

17.876.917

17.147.033

17.876.917

17.190.253

Επιταγές εισπρακτέες

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο χρεώστες
& άλλοι λογαριασμοί από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Διακοπείσες Δραστηριότητες

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

6.492.487

31/12/2007

Πελάτες εμπορίου

0

796.497

0

0

Διάφοροι χρεώστες

0

34.008

0

0

Επιταγές εισπρακτέες

0

919.231

0

0

Προπληρωμές

0

14.237

0

0

Σύνολο Χρεώστες & άλλοι λογ /μοί
από διακοπείσες δραστηριότητες

0

1.763.973

0

0

Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση τους σε μακροπρόθεσμες μετά την η μερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού της περιόδου. Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων σε επίπεδο
Εταιρείας και Οµίλου:
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ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν
είναι απομειωμένα :
Έως 90 ημέρες

7.618.373

6.587.590

7.618.373

6.603.468

91-180 ημέρες

4.226.043

3.237.087

4.226.043

3.264.429

181-360 ημέρες

6.801.539

7.715.064

6.801.539

7.715.064

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι
απομειωμένα:
>360 ημέρες

130.962

107.292

130.962

107.292

-900.000

-500.000

-900.000

-500.000

17.876.917

17.147.033

17.876.917

17.190.253

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τις χρήσεις πο υ
έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007 είναι ως κάτωθι:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 01/01/2007

-500.000

-500.000

Πρόβλεψη χρήσης

-

-

∆ιαγραφές επισφαλών υπολοίπων

-

-

Υπόλοιπο 31/12/2007

-500.000

-500.000

Υπόλοιπο 01/01/2008

-500.000

-500.000

Πρόβλεψη χρήσης

-400.000

-400.000

∆ιαγραφές επισφαλών υπολοίπων
Υπόλοιπο 31/12/2008

-

-

-900.000

-900.000

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσει ς, μόνο για χρεώστες που τα
χρέη τους θεωρούνται αμφίβολης είσπραξης και έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες.

13.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις που έχει κάνει η μητρική ετα ιρεία στην
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σε μετοχές των εισηγμένων, στο Χ.Α., εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Οι μετοχές αυτές αποτιμήθηκαν κατά την
31/12/2008 και 31/12/2007 στην εύλογη τους αξία.
Οι επενδύσεις αναλύονται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜ.
ΜΠΗΤΡΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

14.

Τεμάχια

31/12/2008

31/12/2007

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008

31/12/2007

132.000

33.000

126.720

0,25

33.000

126.720

122.385

165.220

343.902

1,35

165.220

343.902

254.385

198.220

470.622

198.220

470.622

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

Στον λογαριαμό αυτό περιλαμβάνονται τα μετρητά στα ταμεία και τα υπόλοιπα τραπεζικών
λογαριασμών όψεως και άλλες αξίες ισότιμες μετρητών .
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2007
14.662
8.702
2.375
2.856
Μετρητά στα ταμεία
1.014.946
2.337.206
744.261
2.022.476
Υπόλοιπα τραπεζών
(282.972)
(320.576)
0
0
(Διακοπείσες δραστηριότητες)
746.636
2.025.332
746.636
2.025.332
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15.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμεν α για πώληση

Στον λογαριαμό αυτό περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου
που εμφανίζονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων με σκοπό
την απαραίτητη συγκριτική πληροφόρηση για την χρήση 2 007.
Κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2008
0
0
0
0

Αποθέματα
Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί
Μετρητά στα ταμεία και στις τράπεζες

16.

31/12/2007
1.195.946
1.763.973
320.576
3.280.495

Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, είναι π λήρως εξοφλημένο, και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των
πέντε εκατομμυρίων ε πτακοσίων 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 €).
Εγκεκριμένο

31/12/2008

31/12/2007

12.700.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0.45 η καθεμία

5.715.000

5.715.000

Εκδοθέν

31/12/2008

31/12/2007

12.700.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0.45 η καθεμία

5.715.000

5.715.000

17.

Αποθεματικά
Για την δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007
Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

687.566

1.384.153

1.666.415

156.985

3.895.119

-6.987

-14.010

0

-1.413

-22.410

Επανεκτίμηση ακινήτων

0

0

0

11.087.895

11.087.895

Αναβαλλόμενη φορολογία από
επανεκτίμηση ακινήτων

0

0

0

-326.456

-326.456

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 200 8

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

14.634.148

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 200 6

646.746

1.388.823

1.666.415

157.455

3.859.439

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 200 7

687.566

1.384.153

1.666.415

156.985

3.895.119

Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 200 8
Αντιλογισμός αποθεματικών θυγατρικής
προηγ. χρήσεων λόγω πώλησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 200 8

680.579

1.370.143

1.666.415

-44.428

3.672.709

Αντιλογισμός ζημίας θυγατρικής

0

0

0

200.000

200.000

Επανεκτίμηση ακινήτων

0

0

0

11.087.895

11.087.895

Αναβαλλόμενη φορολογία από
επανεκτίμηση ακινήτων

0

0

0

-326.456

-326.456

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 200 8

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

14.634.148

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 200 6

637.430

1.370.143

1.666.415

-44.428

3.629.560

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 200 7

680.579

1.370.143

1.666.415

-44.428

3.672.709

Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να
σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου
μετοχικού τους κεφαλαίου. Η διανομή του τακτικού αποθεματικού απαγορεύεται.
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Αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Τα αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της
φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμ ων. Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της
φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και
έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή τους. Τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε
περίπτωση διανομή τους.
Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν την αξία δωρεάν αποκτηθέντων μετοχών λοιπών επενδύσεων, καθώς και
διαφορές από αναπροσαρμογή της αποτιμημένης αξίας των συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων.
Για τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεματικά δεν έχουν λογισ τικοποιηθεί αναβαλλόμενοι φόροι σε
περίπτωση διανομή τους.
Μερίσµατα
Με βάση την Ελληνική Εταιρική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται, κάθε χρήση, να διανέµουν στους
µετόχους τους, τουλάχιστον το 35% των κερδών, µετά από φόρους, και µετά από την κράτηση για τακτικό
αποθεµατικό.

18.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

Τραπεζικός Δανεισμός
Όλα τα δάνεια της Εταιρίας & του Ομίλου είναι σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από ελληνικές Τράπεζες. Τα
ποσά που είναι πληρωτέα εντός του επόμε νου έτους (από την ημερομηνία του Ισολογισμού) έχουν
χαρακτηριστεί βραχυπρόθεσμα ενώ τα δάνεια που είναι πληρωτέα μετά από ένα έτος από την
ημερομηνία ισολογισμού χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
ΟΜΙΛΟΣ

Τραπεζικός Δανεισμός
Αναβαλλόμενη φορ/κή υποχρέωση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού για
συνταξιοδότηση
Υποχρεώσεις από χρημ/κές μισθώσεις
Υποχρεώσεις από χρημ /κές μισθώσεις
(διακοπ. δραστηριότητες)
Προβλέψεις φόρου εισοδήματος
(λογιστικές διαφορές)
Προβλέψεις φόρου εισοδήματος
(λογιστικές διαφορές) (από διακοπείσες
δραστηριότητες)
Σύνολο

Ομολογιακά Δάνεια (Έντοκα)
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών
δανείων
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2008
9.500.000
3.771.627

31/12/2007
17.000.000
3.745.035

31/12/2008
9.500.000
3.771.627

31/12/2007
17.000.000
3.745.035

227.143

224.674

227.143

224.674

50.911

0

50.911

0

0

17.026

0

0

68.505

0

68.505

0

0

20.000

0

0

13.618.186

21.006.735

13.618.186

20.969.709

ΟΜΙΛΟΣ
2008
2007
9.500.000
17.000.000

ΕΤΑΙΡΙΑ
2008
2007
9.500.000
17.000.000

7.500.000
2.639.818
19.639.818

7.500.000
2.639.818
19.639.818

1.500.000
1.506.673
20.006.673

1.500.000
1.506.673
20.006.673

Ομολογιακά Δάνεια
Τα ομολογιακά δάνεια της μητρικής εταιρίας είναι απλά μη μετατρέψιμα σ ε μετοχές και μη
διαπραγματεύσιμα σε αγορ ές , διαιρούνται σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, παρέχουν στους
ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου και εκδόθηκαν με σκοπό την αναχρηματοδότηση των
υφιστάμενων δανείων της εταιρίας και για κεφάλαιο κίνησης .
Ο εντοκισμός των δανείων είναι εξάμηνος, εκτός του ομολογιακού δανείου της Εμπορικής που είναι
τρίμηνος, με επιτόκιο ίσο με Euribor τριμήνου συν το περιθώριο επιτοκίου που έχει συμφωνηθεί ανά
ομολογιούχο. Στους όρους των ομολογιακών δανείων περιλαμβάνεται, από την πλευρά της εταιρίας, η
υποχρέωση διατήρησης ορισμένων σχέσεων , μεταξύ των οποίων:
(α) Κυκλοφοριακής ρευστότητας (Σύνολο υποχρεώσεων/Καθαρή Θέση)
(β) Δανειακής επιβάρυνσης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)
Οι ως άνω όροι συμμόρφωσης αφορούν τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής Εταιρίας.
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Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας (δεν υπάρχουν μέσα στο 2008 δάνεια σε επίπεδο Ομίλου)
είναι πληρωτέες προς τις τράπεζες 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
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ ΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εντός έτους (1 – 365 ημέρες)
Από 2 έως 3 έτη (366 – 1095 ημέρες)
Από 4 έως 5 έτη (1096 – 1825 ημέρες)

2008
10.139.818
3.125.000
6.375.000
19.639.818

ΕΤΑΙΡΙΑ

2007
3.006.673
8.875.000
8.125.000
20.006.673

2008
10.139.818
3.125.000
6.375.000
19.639.818

2007
3.006.673
8.875.000
8.125.000
20.006.673

Τα αποτελεσματικά ετήσια σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του Ισολογισμού είναι τα
παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Τραπεζικός Δανεισμός

2008
5,83%

ΕΤΑΙΡΙΑ
2007
5,60%

2008
5,83%

2007
5,60%

Ανάλυση Ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων
Η εταιρία, σε μία μετακίνηση των επιτοκ ίων (+/- 1%) σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια στο τέλος των
χρήσεων 2007 & 2008 , θα έχει επίδραση στα καθαρά μετά από φόρους κέρδη των χρ ήσεων 2007 & 2008 και
κατ’ επέκταση στα ίδια κεφάλαια, ως εξής:
Ανάλυση ευαισθη σίας των Δανείων του Ομίλου σε μεταβολές επιτοκίων:

EURO

ΟΜΙΛΟΣ
31 Δεκεμβρίου 2008
Μεταβλητικότητα
Επίδραση στα
επιτοκίων
Αποτελέσματα
1.00%
155.000
-1.00%
-155.000

ΟΜΙΛΟΣ
31 Δεκεμβρίου 2007
Μεταβλητικότητα
Επίδραση στα
επιτοκίων
Αποτελέσματα
1.00%
185.000
-1.00%
-185.000

Σημείωση:
Ο παραπάνω πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας δεν περιλαμβάνει τυχόν θετική επίπτωση των εισπραχθέντων
τόκων από τις καταθέσεις.
Τα συνολικώς αναλη φθέντα δάνεια του Ομίλου στην τρέχουσα χρήση, ανήλθαν σε 3.820.00 0 ευρώ τα
οποία αφορούν εξ’ ολοκλήρου βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό για χρηματοδότηση του κεφαλαίου
κίνησης της μητρικής εταιρίας . Οι εξοφλήσεις των δανείων στην χρήση, ανήλθαν σε 2.720.000 ευρώ από τα
οποία 1.500.000 ευρώ αφορούσε μέρος ομολογιακού δα νείου και τα υπόλοιπα 1.220.000 ευρώ εξόφληση
βραχυπρόθεσμου δανεισμού και αφορούν εξ’ ολοκλήρου δάνεια που σύναψε η μητρική εταιρία.
19.
Προβλέψεις
Ανέλεγκτες χρήσεις & προβλέψεις φόρου εισοδήματος
Η Μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005 και η θυγατρική της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ
έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2002.Παρότι η έκβαση του φορολογικού
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η Μητρική Εταιρεία μόνο (διότι η θυγατρική την
31.12.2008 δεν υφίσταται) χρησιμοποιώντας στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων
ελεγμένων φορολογικά χρήσεων, έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων. Η
συνολική πρόβλεψη κατά την 31.12.2008 ανέρχεται σε:
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡ ΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ Χ ΡΗΣΕΩΝ
Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2008 & 1.1.2007
πλέον :
προβλέψεις αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα
χρήσης
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΗΝ
31.12.008

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2008

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2007

0

0

0

0

68.505

68.505

0

0

68.505

68.505

0

0
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Η Εταιρεία για την προηγούμενη χρήση 2007 δεν είχε προχωρήσει σε πρόβλεψη δι αφορών φορολογικού
ελέγχου λόγω του ότι είχε φορολογικές ζημιές προς συμψηφισμό. Στη χρήση 2008, ένεκα του γεγονότος ότι
οι φορολογικές αυτές ζημιές συμψηφίστηκαν, η Εταιρεία προέβη στην αντίστοιχη πρόβλεψη.
Εκκρεμείς Δικαστικές υποθέσεις & προβλέψεις επίδικων υποθέσεων
Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων, η εταιρεία εμπλέκεται (υπό την
ιδιότητα του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η
διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμ ούν 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.
Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί την 31/12/2008 όσον αφορά τις εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις (εργατικό ατύχημα) είναι τα εξής:

Προβλέψεις
Επίδικες υποθέσεις

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2008

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2007

150.000

0

150.000

0

Λοιπές Προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης στο προσωπικό λόγω συν ταξιοδότησης
Παροχές στο προσωπικό
Οι παροχές προς τους εργαζομένους αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
Η εταιρεία, μέχρι την 31.12.2006, είχε ενεργοποιήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την πρόβλεψη
αποζημίωσης λόγου εξόδου από την υπηρεσία για εκείνους τους εργαζόμενους που αναμένεται να
αφυπηρετήσουν λόγω συνταξιοδότησης τα επόμενα πέντε ως δέκα έτη από την ημερομηνία του
Ισολογισμού. Ο Όμιλος, την 31.12.2007, πραγματοποίησε αναλογιστική μελέτη για να προσδι ορίσει το
κονδύλι για αποζημίωση προσωπικού, οι παραδοχές της οποίας είναι :
Δημογραφικές παραδοχές
Πίνακας θνησιμότητας :
Ο Ελληνικός Πίνακας Θνησιµότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες (Υπ. Απ. Κ3 -3974/99)
Hλικία κανονικής συνταξιοδότησης :
Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζόμενου
Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα :
Μείωση κατά 5 έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης
Οικονομικές παραδοχές
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνι ας αύξησης πληθωρισμού :
2% (σύµφωνα µε το πρόγραμμα Σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Στρατηγική της Λισσαβόνας)
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ :
3% (σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης του Υπουργείου Οικονομικών με τις οικον ομίες των υπολοίπων
χωρών της Ευρωπαϊκής ζώνης)
Αύξηση ετήσιου μισθολογίου που λαμβάνεται υπόψη για την αποζημίωση του Ν.2112 :
4%= Πληθωρισµός + 2%( ≈ e0,0192-1). Το ποσοστό 4% προέκυψε από στατιστική επεξεργασία, µέσω
εκθετικής παλινδρόμησης (ποσοστό π ροσαρμογής R² = 55,62% ) μισθολογικών δεδομένων
Προεξοφλητικό Επιτόκιο :
( 4,7% κατά την 31/12/2008)
Απόδοση Επενδύσεων :
Η ίδια µε το Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν.2112/20 βάσει του IAS 19 κατά την ημερομηνία αποτί μησης :
Μηδέν
Άλλες παραδοχές
Ύψος αποζημίωσης : H εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του 2112/20
Ημερομηνίες Αποτίμησης : 31/12/2007 με εκτίμηση και για την χρήση 2008
Πληθυσμιακά στοιχεία : Tα σχετικά πληθυσμιακά στοιχεία ελήφθησαν από τα στοιχεία της ετα ιρείας την
31/10/2007
Καταβαλλόμενες αποζημιώσεις βάσει του Ν2112 του 2007 : Έτσι όπως αυτά ελήφθησαν από τα στοιχεία της
εταιρείας
Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης : Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης
Μονάδος (Projected Unit Credit Me thod) (βλ. ΔΛΠ 19)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται
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αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημί ωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης
ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην
Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν
προγράμματα καθορισμένων παροχών (de fined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνημμένους Ισολογισμούς έχει ως ακολούθως :
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

224.674
224.674

95.000
95.000

224.674
224.674

95.000
95.000

(8.031)

0

(8.031)

0

10.500

129.674

10.500

129.674

227.143

224.674

227.143

224.674

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων
Καθαρή υποχρέωση Ισολογισμό
Μείον:
Αντιλογισμός πρόβλεψης προηγ.περιόδου
λόγω αποχώρησης προσωπικού στη χρήση 2008
Πλέον :
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας στα
αποτελέσματα
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους
χρήσεως
Βασικές υποθέσεις :

2008

2007

Προεξοφλητικό Επιτόκιο :

4,7%

4,7%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών :

4,5%

4,5%

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή :

9,4%

9,4%

20.

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Η Εταιρεία την 2 Δεκεμβρίου 2008 προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος με εταιρεία leasing που εδρεύει στο Νομό Αττικής.
Ως μισθωτής, η Εταιρεία παράλαβε το υπό ενοικίαση όχημα για περίοδο ενοικίασης μέχρι και 60 μήνες και
θα πληρώνει καθ' όλη τη δ ιάρκεια της ενοικίασης ενοίκιο 1.505 € (πλέον Φ.Π.Α).
Τα ενοίκια υπόκειται σε τόκο και ο ενοικιαστής υποχρεούται να δ ιατηρεί το Ι.Χ. σε καλή κατάσταση και να
αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη.
Με τη λήξη της συμφωνίας η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το όχη μα έναντι καταβολής του
ποσού 7.689,16 € πλέον Φ.Π.Α. Το τιμολόγιο πώλησης θα εκδοθε ί από τον εκμισθωτή μετά την καταβολή
του τιμήματος πώλησης. Για τον ανωτέρω λόγο, εφαρμόσθηκε το Διεθνή Λογιστικό Πρότυπο Νο 17 όπου
τα πάγια στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται στη
δίκαιη αξία τους κατά την έν αρξη της μίσθωσης και το αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται σαν υποχρέωση.
Tο χρηματοοικονομικό έξοδο των μισθωμάτων καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά τη
διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης και αντιπροσωπεύει ένα σταθερό ποσοστό επιβάρυνσης πάνω στο
εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Παρατίθεται πίνακας για την παρακολούθηση της υποχρέωσης από
την έναρξη της σύμβασης μέχρι την λήξη της :
Ανάλυση Υποχρεώσεων για Χρηματοόοτικές
Μισθώσεις

31.12.2008

31.12.2007

1.12-31.12.2008
Εντός 1 έτους
Μετά το 1ο και όχι αργότερα του 5ου έτους

1.505
16.555
72.240

0
0
0

Μετά το 5° έτος

0
90.300

0
0

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα μελλοντικών
περιόδων 1.12.2008-30.11.2013

-46.729

0

Συνολο υποχρεώσεων

43.571

0

ΕΤΗ
2008

Πάγιο στον Ισολογισμό
50.435

Αποσβέσεις
παγίου στα
Α.Χ.
826

Χρηματ/κά
έξοδα στα
Α.Χ.
1.155

Μείωση
υποχρέωσης
στον
Ισολογισμό
1.505
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στον
Ισολογισμό
50.911
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2009
2010
2011
2012
2013

21.

40.183
29.930
19.678
9.426
0

10.252
10.252
10.252
10.252
9.426

13.196
11.704
9.756
7.209
3.709

18.060
18.060
18.060
18.060
16.555

Σύνολο

46.729

90.300

46.047
39.691
31.387
20.536
7.689

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

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.
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

Πιστωτές Εμπορίου

114.240

2.553.192

114.240

2.569.071

Επιταγές Πληρωτέες

974.577

2.054.117

974.577

2.081.459

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικά ταμεία

142.323

143.841

142.323

143.841

Φόρος Εισοδήματος

178.917

0

178.917

0

3.371.591

2.905.317

3.371.591

2.905.317

2.776

2.776

2.776

2.776

Διάφοροι Πιστωτές

131.891

143.490

131.891

143.489

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Σύνολο
Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων

150.000

0

150.000

0

5.066.315

7.802.733

5.066.315

7.845.953

Υποσχετικές Πληρωτέες
Μερίσματα Πληρωτέα

Φόροι Τέλη Πληρωτέοι

85.638

67.724

85.638

67.724

10.139.818

1.506.673

10.139.818

1.506.673

15.291.771

9.377.130

15.291.771

9.420.350

Πιστωτές Εμπορίου

0

135.732

0

0

Επιταγές Πληρωτέες

0

384.062

0

0

Υποχρεώσεις από φόρους

0

25.565

0

0

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικά ταμεία

0

32.348

0

0

Υποσχετικές Πληρωτέες
Σύνολο
Διακοπείσων Δραστηριοτήτων
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

334.587

0

0

0

912.294

0

0

15.291.771

10.289.424

15.291.771

9.420.350

Βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις Τραπεζών
Σύνολο
Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων
Διακοπείσες Δραστηριότητες

22.

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 δι ευθετηθούν
χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική θέση είτε του Ομίλου είτε της εταιρείας ή στα
αποτελέσματα της λειτουργίας τους.

23.

Κύριοι Μέτοχοι

Οι πιο κάτω αναφερόμενοι μέτοχοι κατείχαν ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου τ ης
Εταιρείας.
Αριθμός
Ποσοστό (%)
Είδος
Αριθμός
Δικαιωμάτων
Δικαιωμάτων
Συμμετοχής
Μετοχών
Ψήφου
Ψήφου
ΛΙΜΠΑΡΕΤ
Άμεσα
7.749.827
7.749.827
61,02%
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Έμμεσα
572.990
572.990
4,51%
Σύνολο
8.322.817
8.322.817
65,53 %
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ

Άμεσα

778.621

778.621
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΕΒΕ

24.

Έμμεσα
Σύνολο

0
778.621

0
778.621

0
6,13%

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου δεν περιλαμβάνει
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Αναλυτικά οι πωλήσεις της Ετα ιρείας & του Ομίλου για την περίοδο 01/01 31/12/2008 βάσει της 4-ψήφιας ταξινόμησης ΣΤΑΚΩΔ -2003 είναι η εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

272.2

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

271.0
515.2

31/12/2008

31/12/2007

20.685.760

21.737.241

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα & σιδηροκραμάτων

1.030.243

620.849

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

5.686.027

5.069.366

27.402.030

27.427.456

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

272.2

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

271.0

31/12/2008

31/12/2007

20.685.760

21.737.241

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα & σιδηροκραμάτων

1.030.243

620.849

515.2

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

6.866.910

6.338.572

284.0

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση &
μορφοποίηση μετάλλων με έ λαση

630.448

2.175.111

29.213.361

30.871.773

ΣΥΝΟΛΟ
25.
Κόστος Πωλήσεων & κατανομή εξόδων ανά κέντρο κόστους
ΟΜΙΛΟΣ 2007 (Ποσά σε ευρώ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόστος Ανάλωσης Υλικών
& Προϊόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι-Τέλη
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
24.030.530
1.924.776
851.826
612.532
64.221
117.677
570.222
68.207
28.239.992

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
158.060
904.570
114.824
263.164
31.923
128.931
125.928
3.173
1.730.573

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.455
632.792
291.528
177.045
46.300
70.662
98.084
75.320
1.393.186

ΣΥΝΟΛΟ
24.190.045
3.462.138
1.258.178
1.052.741
142.444
317.270
794.234
146.700
31.363.750

ΕΤΑΙΡΙΑ 2007 (Ποσά σε ευρώ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόστος Ανάλωσης Υλικών
& Προϊόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι-Τέλη
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
21.745.863
1.568.970
816.181
528.920
54.980
96.361
507.752
65.491
25.384.518

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
158.060
830.955
80.918
183.630
23.133
108.654
83.990
3.173
1.472.513

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.455
448.754
258.136
134.589
41.624
57.650
49.008
61.010
1.052.226
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ΟΜΙΛΟΣ 2008 (Ποσά σε ευρώ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόστος Ανάλωσης Υλικών
& Προιόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι-Τέλη
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις Προσωπικού
Προβλέψεις υποτίμησης
αποθεμάτων
ΣΥΝΟΛΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

20.335.008
1.557.003
585.570
506.519
63.910
90.591
506.232
3.952

193.645
1.004.501
101.500
229.225
25.921
98.096
111.539
980

13.366
590.031
296.826
160.857
62.732
82.460
68.439
5.568

20.542.019
3.151.535
983.896
896.601
152.563
271.147
686.210
10.500

961.380
24.610.165

0
1.765.407

0
1.280.279

961.380
27.655.851

ΕΤΑΙΡΙΑ 2008 (Ποσά σε ευρώ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόστος Ανάλωσης Υλικών
& Προιόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι-Τέλη
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις Προσωπικού
Προβλέψεις υποτίμησης
αποθεμάτων
ΣΥΝΟΛΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

19.017.027
1.445.738
566.503
480.178
60.859
83.669
466.219
3.952

183.506
959.994
82.155
180.102
20.300
98.098
76.396
980

6.445
478.766
277.758
134.516
59.682
82.460
33.119
5.568

19.206.978
2.884.498
926.416
794.796
140.841
264.227
575.734
10.500

961.380
23.085.525

0
1.601.531

0
1.078.314

961.380
25.765.370

26.
Άλλα λειτουργικά έσοδα & έσοδα από επενδύσεις
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως κατωτέρω:
ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα από μερίσματα συνδεδεμένων
επιχειρήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2008

31/12/2007

461.250

316.240

461.250

316.240

1.788

1.744

1.788

1.744

Ενοίκια από ακίνητα
Κέρδη /Ζημιές από εκποίηση παγίων

31/12/2008

31/12/2007

2.500

-1.644

2.500

-1.644

Έσοδα από μερίσματα μετοχών εταιρειών
εισηγμένων στο Χ.Α.

14.879

1.162

14.879

1.162

Συναλλαγματικές διαφορές από εμπορικές
δραστηριότητες

174.087

297.481

174.087

297.481

654.504

614.983

654.504

614.983

27.
Τόκοι εισπραχθέντες
Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
Τόκοι Καταθέσεων
Τόκοι Τρεχούμενων Λογαριασμών
πελατών
Τόκοι Προθ/κών Κατ/σεων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

5.446

8.792

5.446

8.790

10.550

1.287

10.550

1.287

6.049

10.532

6.049

8.925

22.045

20.611

22.045

19.002
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28.
Άλλα Λειτουργικά έξοδα
Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
Λοιπά έξοδα από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

40.007

2.669

40.007

2.669

4.307

17.253

0

0

Πρόβλεψη εργατικής αποζημίωσης

150.000

0

150.000

0

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

400.000

0

400.000

0

Λοιπά έξοδα από διακοπείσες
δραστηριότητες

Πρόβλεψη λογιστικών διαφορ ών
Σύνολο

68.505

0

68.505

0

662.819

19.922

658.512

2.669

29.
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ο παραπάνω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

1.147.531

1.033.426

Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων από
διακοπείσες δραστηριότητες

0

90.490

0

0

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

45.303

33.935

45.303

33.935

Λοιπά συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα

57.970

37.775

57.970

37.775

Λοιπά έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες

1.147.531

1.033.426

1.000

0

0

0

1.251.804

1.195.626

1.250.804

1.105.136

30.
Φόρος εισοδήματος
Ο φορολογικός συντελεστής της εταιρίας, για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2008, ήταν 25%. Το 2008
ψηφίστηκε νόμος (N3697/2008) βάσει του οποίου οι φορολογικοί συντελεστές των χρήσεων 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 και για χρήσεις μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζονται σε 25%, 24%, 23%, 22%, 21% και 20%
αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας
με 31 Δεκεμβρίου 2008.Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος :
Φόροι εισοδήματος από φο ρολογητέο εισόδημα

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

(524.543)

353.858

(524.543)

353.858

346.276

32.418

0

0

335.833

0

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
346.276
32.418
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος από διακοπείσες
δραστηριότητες
12.515
39.881
Πρόβλεψη αύξησης φόρου λόγω μεταβολής
μελλοντικών συντελεστών φορολογίας
335.833
0
Φόρος εισοδήματος που
απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
170.081
426.157
Ο παραπάνω πίνακας που αναφέρεται στον Φόρο Εισοδήματος που απεικονίζετα
Χρήσεως αναλύεται ως εξής:

157.566
386.276
ι στα Αποτελέσματα

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων εισοδήματος

1.460.597

(1.071.932)

280.138

(955.621)

Τρέχων φόρος (στο φορολογητέο κέρδος)

(170.685)

0

(170.685)

0

Συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών προηγ. χρήσεων
στο φορολογητέο εισόδημα

(353.858)

0

(353.858)

0
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Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος από διακοπείσες
δραστηριότητες
Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(34.194)

353.858

12.515

35.624

(34.194)

353.858

2.626

32.418

2.626

32.418

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού από διακοπείσες
δραστηριότητες

0

4.257

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

100.000

0

0

0

37.500

0

0

0

240.345

0

0

0

335.832

0

335.832

0

170.081

426.157

157.566

386.276

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από διακοπείσες
δραστηριότητες
Προβλέψεις εργατικών αποζημιώσεων από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Προβλέψεις εργατικών αποζημιώσεων από διακοπείσες
δραστηριότητες
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων από διακοπείσες
δραστηριότητες
Πρόβλεψη α.φ. λόγω μεταβολής μελλοντικών
συντελεστών φορολογίας
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που
απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

0
100.000

0
0

37.500

0
0

240.345

0
0

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατί θενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα
εκκαθαριστούν και οι σ χετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών
των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Η κίνηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31 η
Δεκεμβρίου 2008 και 2007 για τον Όμιλο & την εταιρία έχει ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ

1 Ιανουάριος 2008

Μεταβολές
στην χρήση

31 Δεκεμβρίου
2008

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέ ωση:
Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος

3.745.035

35.968

3.781.003

0

(335.832)

(335.832)

0

326.456

326.456

3.745.035

26.592

3.771.627

1 Ιανουάριος 2008

Μεταβολές στη
χρήση

353.858

(353.858)

Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος από
διακοπείσες δραστηριότητες

35.634

(35.634)

0

Πρόβλεψεις Αποζημίωσης Προσωπικού

32.418

617

33.035

4.247

(4.247)

0

Προβλέψεις φόρων λόγω μεταβολής
μελλοντικών συντελεστών φορολογίας
Αναβαλ.φορολογία από
διαφ.αναπροσαρμογής

31 Δεκεμβρίου
2008

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση:
Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος

Πρόβλεψεις Αποζημίωσης Προσωπικού από
διακοπείσες δραστηριότητες
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Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων

0

240.345

240.345

Εργατική αποζημίωση

0

37.500

37.500

Προβλέψεις επισφαλών πελατών

0

100.000

100.000

426.157

(15.277)

410.880

1 Ιανουάριος 2008

Μεταβολές στη
χρήση

3.745.035

35.968

3.781.003

0

(335.832)

(335.832)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 Δεκεμβρίου
2008

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση:
Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος
Προβλέψεις φόρων λόγω μεταβολής
μελλοντικών συντελεστών φορολογίας
Αναβαλ.φορολογία από
διαφ.αναπροσαρμογής

0

326.456

326.456

3.745.035

26.592

3.771.627

1 Ιανουάριος 2008

Μεταβολές στη
χρήση

353.858

(353.858)

31 Δεκεμβρίου
2008

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση:
Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος
Πρόβλεψεις Αποζημίωσης Προσωπικού

0

32.418

617

33.035

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων

0

240.345

240.345

Εργατική αποζημίωση

0

37.500

37.500

0

100.000

100.000

386.276

24.604

410.880

Προβλέψεις επισφαλών πελατών

31.
Κέρδη Ομίλου ανά μετοχή
Τα Κέρδη (Ζημίες) ανά μετοχή του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008
υπολογίστηκαν με βάση τα καθαρά κέρδη (ζημίες) μετόχων του Ομίλου, ύψους € 1.630.680 [31 Δεκεμβρίου
2007 € -645.775 και το μέσο σταθμικό αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου
2008 που ήταν 12.700.000 (31 Δεκεμβρίου 2007 – 12.700.000).
32.
Κέρδη Εταιρείας ανά μετοχή
Τα Κέρδη (Ζημίες ) ανά μετοχή για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 υπολογίστηκαν με βάση
τα καθαρά κέρδη των μετόχων, ύψους € 437.704 [31 Δεκεμβρίου 2007 € (-569.345)] και το μέσο σταθμικό
αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της Ετ αιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 που ήταν 12.700.000 (31
Δεκεμβρίου 2007 – 12.700.000).
33.
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.
34.
Κόστος ανθρώπινου δυναμικού
Όμιλος
Το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στον Όμιλο αναλύεται ω ς ακολούθως:
31/12/2008
31/12/2007
Μισθοί

2.810.910

2.695.634

Εργοδοτικές εισφορές

790.352

756.497

Παροχές εργαζομένων

70.789

10.007

3.672.051

3.462.138

Εταιρία
Το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στην εταιρεία αναλύεται ως ακολούθως :
31/12/2008
31/12/2007
Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Παροχές εργαζομένων

2.250.663

2.220.132

626.040

619.807

36.607

8.740

2.913.310

2.848.679
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35.
Εφαρμογή νέων λογιστικών αρχών
Εντός του 2007 ξεκίνησε η εφαρμογή, και ο Όμιλος υιοθέτησε συγκεκριμένα νέα πρότυπα, διερμηνείες και
τροποποιήσεις προτύπων. Τα πρότυπα αυτά και η σχετική επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις
ήταν η εξής:
(α) ΔΠΧΠ 7, ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’
(β) Διερμηνεία 7, ‘Εφαρμογή της Προσέγγισης Αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29, Παρουσίαση Οικονομικών
Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες’
(γ) Διερμηνεία 8, ‘Πεδίο Εφαρμογής ΔΠΧΠ 2’
(δ) Διερμηνεία 9, ‘Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων’
(ε) Διερμηνεία 10, ‘Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση’
(στ) ΔΛΠ 1, ‘Παρουσίασ η των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποίηση’
Κανένα από τα Πρότυπα και Διερμηνείες δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες ή εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις, εκτός από το ΔΠΧΠ 7 και ΔΛΠ 1 (τροποποιημένο), τα οποία δεν έχουν επίδραση στην
οικονομική θέση του Ομίλου ή της Εταιρείας, αλλά δημιουργούν πρόσθετες γνωστοποιήσεις.
36.
Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμη:
Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ΔΠΧΠ, διερμηνείες
και τροποποιήσεις υφισ τάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική για την
τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία o Όμιλος δεν εφάρμοσε νωρίτερα, ως ακολούθως:
(i) Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
ΔΠΧΠ 8 ‘Λειτουργικοί Τομείς’ (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, ‘Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα’ και υιοθετεί την προσέγγιση
της διοίκησης αναφορικά με τις οικονομικές πληροφ ορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που
θα γνωστοποιείται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της
απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η
πληροφόρηση μπορεί να διαφέρ ει από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και την κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά
με τις εν λόγω διαφορές. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του εν λόγω
προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
Διερμηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 ‘Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιριών του Ιδίου Ομίλου’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007). Η
Διερμηνεία 11 απαιτεί όπως συν αλλαγές, στις οποίες παραχωρείται σε εργαζομένους δικαίωμα επί
συμμετοχικών τίτλων της εταιρείας, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιμετώπισης, ως αμοιβές που
καθορίζονται από την αξία των μετοχών διακανονιζόμενες με συμμετοχικούς τίτλους, ακόμη και στη ν
περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς
τίτλους από τρίτους ή όπου οι μέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η
Διερμηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές ετα ιρίες χειρίζονται, στις εταιρικές
οικονομικές τους καταστάσεις, προγράμματα όπου οι εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί
συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρείας. Η Διερμηνεία 11 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από την ΕΕ:
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 ‘Κόστος Δανεισμού’ (εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Με βάση τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, καταργείται η επιλογ ή (που υπάρχει στο υφιστάμενο πρότυπο)
για αναγνώριση του κόστους δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο
που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθούν
άμεσα στην απόκτηση, κ ατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις
πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα
περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασ ίας για τη
χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του.
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, ο Όμιλος θα υιοθετήσει την αλλαγή από την
ημερομηνία εφαρμογής του και μελλοντικά. Συνεπώς, το κόστος δανεισμού που αφορά περιουσιακά
στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιείται όπου η έναρξη κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από 1
Ιανουαρίου 2009 και μετά. Δεν θα γίνει αναπροσαρμογή για το κόστος δανεισμού που είχε καταχωρηθεί
στα αποτελέσματα πριν από την ημερομηνία αυτή.
Διερμηνεία 12, Συμβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008).
Η Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρήσαντες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα
υφιστάμενα ΔΠΧΠ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που
τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη Διερμηνεία, οι παραχωρήσαντες
δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να
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αναγνωρίσουν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και / ή ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Η
Διερμηνεία 12 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Διερμηνεία 13 ‘Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών’ (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2008).
Η Διερμηνεία 13 απαιτεί όπως τα ανταλλάγματα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits)
απεικονίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό μέρος της συναλλαγής πώλησης με την οποία
παραχωρούνται, και συνεπώς μέρος της εύλογης αξίας του τιμήματος πώλησης επιμερίζεται σε αυτά και
καταχωρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγματα αυτά. Ο
Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις εφόσον
δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα.
Διερμηνεία 14 ‘ΔΛΠ 19 Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισμένων Παροχών, οι
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’ (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά τη ν 1 Ιανουαρίου 2008).
Η Διερμηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσματος
που μπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε Εργαζόμενους’ . Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο μπορεί να
επηρεαστεί όταν υπάρχει νομική ή συμβατική απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης και τυποποιεί την
υφιστάμενη πρακτική.
Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία δε θα επηρεάσει την οικονομική του θέση ή απόδοση δεδο μένου
ότι δεν έχει χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 ‘Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων’ (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται
στις οικονομικές καταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας
καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα
στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά
εισοδήματα» (“comprehensive income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της
ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλαδή σε μια τρίτη στήλη στον ισολογισμό. Ο Όμιλος θα κάνει τις
απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2 ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’ (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της ‘π ροϋπόθεσης κατοχύρωσης’, με την εισαγωγή
του όρου ‘μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους
απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η
Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις.
Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστ άσεις’ (εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιουλίου 2009)
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρημένο
ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημέ νες και Ιδιαίτερες
Οικονομικές Καταστάσεις’. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα
αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιε ίται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά
αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την
απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος
στα αποτελέσματα (αν τί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή
θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Επιπλέον
το τροποποιημένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια
ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία
εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές εξαγορές και συν αλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από
την ημερομηνία αυτή και μετά. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα
διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσα) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2 009).Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα
χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν
κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα
κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable»
μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα
επηρεάσουν τις οικονομικές του καταστάσεις.
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37.
Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγή σεις
Η Εταιρεία, μετά τις από 1.4.2008/1508 και 18.4.2008/1796 επιστολές που έλαβε από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην ορθή επανάληψη των στοιχείων και πληροφοριών των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2006 και 31.12.2007, προκειμένου, αφενός, να παρουσιαστούν οι
σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και οι λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας και του Ομίλου με
τρόπο συστηματικότερο και πιο διακριτό και, αφετέρου, να διορθωθούν κάποια λάθη που έγιναν εκ
παραδρομής στις Οικονομικές της Κα ταστάσεις. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία εφάρμοσε το Διεθνή
Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη», όπου κύριος
σκοπός εφαρμογής του Προτύπου είναι να καθορίσει την κατάταξη, γνωστοποίηση καθώς και τον
πρότυπο λογιστικό χειρισμό ορισμένων οικονομικών γεγονότων, έτσι ώστε η Εταιρεία να χειριστεί τα
γεγονότα αυτά με συνέπεια και να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα από χρήση σε χρήση τόσο των δικών της
οικονομικών καταστάσεων όσο και της ίδιας σε σχέση με αυτές των άλ λων επιχειρήσεων.
Το ΔΛΠ 8 εφαρμόζεται κατά την επιλογή και εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, την λογιστική
αντιμετώπιση των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, καθώς και τη διόρθωση λαθών
προηγούμενων χρήσεων.
Οι τροποποιήσεις και διορθώσ εις που έγιναν και αφορούν την περίοδο 1.1. -31.12.2007 αναλύονται ως
κατωτέρω :
1. μεταβλήθηκε το σύνολο του Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της Εταιρείας και του Ομίλου από
€ 13.060.633 σε € 12.081.402 και € 11.096.644 σε € 10.119.088 αντίστοιχα, λόγω α) μεταφ οράς ποσού €
470.622 στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, διότι αφορά την εύλογη αξία μετοχών εταιρειών
εισηγμένων στο Χ.Α. και β) διαγραφής ποσού € 516.920, βάσει των διατάξεων των Δ.Π.Χ.Π., το
οποίο αφορούσε την αξία δωρεάν μετοχών που είχε λάβει η Εταιρεία από σ υμμετοχή της στην
εταιρεία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. στη χρήση 2006, γ) της εγγραφής, στα βιβλία της
Εταιρείας, ποσού € 14.111, η οποία αφορά το κέρδος από την αποτίμηση της θυγατρικής στην
εύλογη της αξία κατά την 31.12.2007 και δ) της εγγραφής μείωσ ης του πάγιου ενεργητικού της
Εταιρείας κατά ποσό € 5.803 σε χρέωση του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον» λόγω
διαγραφής ράουλων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, καθώς, επίσης, και
διόρθωσης λαθών προηγούμενων χρήσεων άϋλων περιουσιακών σ τοιχείων της θυγατρικής
εταιρείας ποσού € 15.789 αυξάνοντας έτσι το αναπόσβεστο υπόλοιπο των άϋλων στοιχείων του
Ομίλου ισόποσα,
2. μεταβλήθηκε το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της Εταιρείας και του Ομίλου από €
33.888.885 σε € 34.458.263 και € 37.126.160 σε € 37.695.538 αντίστοιχα, λόγω α) μεταφοράς της
εύλογης αξίας μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.. ποσού € 470.622 από το Μη Κυκλοφορούν
Ενεργητικό β) διαγραφής εγγραφής ποσού € 98.756 όπου εκ παραδρομής δεν είχε αντιλογισθεί
κατά την 31.12.2007 και η οποία αφορούσε την διαφορά μεταξύ των φορολογικών και βάσει ΔΛΠ
αποσβέσεων στο κόστος παραγωγής του τελικού αποθέματος των προϊόντων της Εταιρείας,
3. στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και στην Καθαρή θέση στον Ισολογισμό
μεταβλήθηκαν τα σύνολα τη ς Εταιρείας και του Ομίλου από € 16.642.949 σε € 16.149.606 και €
17.010.136 σε € 16.518.467 αντίστοιχα, λόγω α) διαγραφής της εγγραφής των δωρεάν μετοχών
όπως αναλύεται ανωτέρω στην παράγραφο 1β, β) της εγγραφής, στα βιβλία της Εταιρείας, ποσού
€ 14.111, η οποία αφορά το κέρδος από την αποτίμηση της θυγατρικής στην εύλογη της αξία κατά
την 31.12.2007 και η οποία εμφανίζεται στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων «Διαφορά Μετοχών
Υπέρ το άρτιο» γ) της εγγραφής, στα βιβλία της Εταιρείας, ποσού € 5.803 όπως αναλύεται στην
ανωτέρω σημείωση Νο 1δ, δ) της μεταβολής που επήλθε στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις
νέον» ποσού € 48.901, όπως αυτό αναλύεται στην σημείωση Νο 3β για τη χρήση 2006, καθώς και
ποσού € 34.589 το οποίο αφορά τον φόρο εισοδήματος που είχε βαρύνει τα απ οτελέσματα της
χρήσης 2006 και από λάθος στη χρήση 2007 δεν μεταφέρθηκε το παραπάνω ποσό και ε) της
εγγραφής ποσού € 98.756 για την εταιρεία και € 97.081 για τον Όμιλο (διότι ποσό € 1.675 αφορούσε
απόθεμα της θυγατρικής και ως εκ τούτου απαλείφθηκε κατά τη ν ενοποίηση) για το λόγο που
αναφέρεται στην σημείωση Νο 2β και το οποίο ποσό € 98.756 ενώ είχε εμφανιστεί στα
αποτελέσματα της χρήσης 2007 και συγκεκριμένα στο λογαριασμό «Κόστος πωλήσεων» δεν είχε
γίνει εγγραφή στους λογαριασμούς «Αποτελέσματα εις νέον» και «Αποθέματα»,
4. επίσης, λόγω της ανωτέρω περίπτωσης 3γ και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος € 34.589
που αφορούσαν την περίοδο 1.1. -31.12.2006, μεταβλήθηκε το σύνολο στις «Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις» της Εταιρείας και του Ομίλου από € 20.886.219 σε € 20.969.709 και από € 20.923.245 σε
€ 21.006.735 αντίστοιχα. Συνεπώς στην χρήση 2007 οι αλλαγές που επήλθαν στην Εταιρία και τον
Όμιλο είναι οι εξής:

Πριν

ΟΜΙΛΟΣ
Μετά

Διαφορά

Πριν

ΕΤΑΙΡΙΑ
Μετά
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Ίδια Κεφάλαια
17.010.136
16.518.467
-491.669
16.642.949
16.149.606
-493.343
Υποχρεώσεις
31.212.668
31.296.159
83.491
30.306.569
30.390.059
83.490
Ενεργητικό
48.222.804
47.814.626
408.178
46.949.518
46.539.665
409.853
5. Για την καλύτερη απεικόνιση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας στην χρήση 2007
μεταφέρθηκε το ποσό των 1.500.000 ευρώ από «Προμηθευτές και άλλοι λογαριασμοί» σε
«Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις».Το ως άνω ποσό αφορά δόσεις «Μακροπρόθεσμων
τραπεζικών υποχρεώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση». Μετά την μεταβολή αυτή οι ως άνω
λογαριασμοί σε επίπεδο Εταιρίας και Ομίλου για την χρήση 2007 έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Λογαριασμοί
Προμηθευτές & άλλοι
λογαριασμοί
Βραχυπρόθεσμες
Τραπεζ.Υποχρεώσεις
Σύνολο

Μετά την
μεταβολή

ΕΤΑΙΡΙΑ
Πριν την
μεταβολή

Μετά την
μεταβολή

Πριν την
μεταβολή

8.782.750

10.282.750

7.913.677

9.413.677

1.506.673
10.289.423

6.673
10.289.423

1.506.673
9.420.350

6.673
9.420.350

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα η Εταιρεία προς διευκόλυνση και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού
προχώρησε κατά την 20 η Μαΐου 2008 σε γνωστοποί ηση ότι υπήρξαν αναμορφώσεις των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων και των σημειώσεών τους των περιόδων που έληξαν την 31 η Δεκεμβρίου 2006
και 2007, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ημερομηνία.
Επίσης, η Εταιρεία με την εφαρμογή τ ου Λογιστικού Προτύπου (Νο 8) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές
στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη», προχώρησε σε τροποποιήσεις και διορθώσεις που έγιναν και
αφορούν την προηγούμενη περίοδο 1.1 - 30.09.2008 και οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω :
1.

στην Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1. -30.09.2008, μεταβλήθηκε το κονδύλι «Ζημιά
από πώλησης θυγατρικής» από € 167.849 σε € 123.755 στην Εταιρεία, ενώ στον Όμιλο η ζημία από
την πώληση της θυγατρικής ποσού € 123.755 μεταβλήθηκε σε κέρδος ποσού € 1.141.163, λόγω
λανθασμένης εκτίμησης αποτίμησης αποτελέσματος από την πράξη πώλησης, ενώ
2. στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και στην Καθαρή θέση στον Ισολογισμό
μεταβλήθηκαν τα σύνολα της Εταιρείας από € 17.754.947 σε € 17.799.040.
Συνεπώς στην περίοδο 1.1. -30.09.08 οι αλλαγές που επήλθαν στην Εταιρία και τον Όμιλο είναι οι εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Πριν
Αποτελέσματα Χρήσεως
Ίδια Κεφάλαια

38.

Μετά

ΕΤΑΙΡΙΑ
Διαφορά

Πριν

Μετά

Διαφορά

1.895.537

3.160.454

1.264.917

1.935.202

1.979.296

44.094

0

0

0

17.754.946

17.799.040

44.094

Διακοπείσες δραστηριότητες

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Ομίλου από -αναγνωρίστηκαν κατά την 31/07/2008 από
τον Ισολογισμό του Ομίλου καθώς η Διοίκηση κατά την ημερομηνία αυτή έπαψε να κατέχει ουσιαστικά
τον έλεγχο (control) της θυγατρικής. Τα αποτελέσματα του Ομίλου της κλειόμενης και της προηγούμενης
περιόδου ταξινομήθηκαν και αναταξινομήθηκαν, αντίστοιχα, και παρουσιάζονται με τις διατάξεις του
ΔΠΧΠ 5 σε διακριτές στήλες στην ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπό τον τίτλο
«ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» και αναλύονται ως εξής (τα στοιχεία του 2008 αφορούν την περίοδο
1/1-31/7/2008, περίοδο όπου ο Όμιλος ενοποιήθηκε για τελευταία φορά).
Τα αποτελέσματα της θυγατρικής για την περίοδο όπου η μητρική είχε τον έλεγχο, είχαν ως εξής :

1/1/2008-31/07/2008

1/1/2007-31/12/2007

Κύκλος Εργασιών

1.917.391

3.702.785

Κόστος πωλήσεων

1.630.700

3.113.942

286.691

588.842

0

1.609

163.876

258.059

Μικτά Κέρδη

Τόκοι εισπραχθέντες
Έξοδα πωλήσεων και διανομής
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Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα

201.965

340.959

4.307

17.253

-83.457

-25.821

1.000

90.490

-84.457

-116.311

12.515

-39.881

-71.942

-76.430

-44.094

-46.844

-27.848

-29.586

-71.942

-76.430

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδος από πώληση θυγατρικής
Κέρδη/Zημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη/Zημίες μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Συμφέρον μετόχων μητρικής
Συμφέρον μειοψηφίας

Οι βασικές κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής κατά την
30/06/2008, ημερομηνία κατά την οποία ενοποιήθηκαν για τελευταία φορά στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, είχαν ως εξής :
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30/6/2008

31/12/2007

Μη κυκλοφορούν εν εργητικό
Πάγιο ενεργητικό

1.233.601

1.295.694

Άύλα περιουσιακά στοιχεία

21.066

22.446

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

12.711

12.711

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

45.440

39.881

1.312.818

1.370.732

Αποθέματα

1.308.214

1.195.946

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί

2.035.986

1.763.973

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Μετρητά στα ταμεία και στις τράπεζες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

282.972

320.576

3.627.172

3.280.495

4.939.990

4.651.227

38.414

37.026

38.414

37.026

1.202.845

886.727

49.988

25.565

1.252.833

912.292

1.291.247

949.318

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και άλλοι λογαριασμοί
Φορολογία
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι καθαρές ταμειακές ροές που πραγματοποιήθηκαν από την θυγατρικ ή έχουν ως εξής :
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων
Πλέον / Μείον αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις

31/7/2008
-84.457

31/12/2007
-116.311

110.477

153.484
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Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηρι ότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

0
0
1.000

17.026
-135
90.490

-132.873
-325.011
356.571

-135.679
681.865
-185.310

-1.000

-90.490

-75.293

414.940

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

-13.485
1.300
0

-3.438
150
1.609

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

Επενδυτικές δραστηριότητες

-12.185

-1.679

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων

(β)

0
0

1.435.407
-1.700.000

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

0

-264.593

-87.478
320.576
233.098

148.668
171.908
320.576

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

39.

(α)+(β)+(γ)

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Η διοίκηση της Εταιρίας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την ημερομηνία λήξεως της χρήσης και
ως την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων και της σύνταξης της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός που είναι άξιο αναφοράς και το οποίο
θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την πορεία της Εταιρίας.

Οι ως άνω σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 30 Μαρτίου 2009
Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός
Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Λιμπαρέτ
Τζιρακιάν

‘Αρις Τζιρακιάν

Αντώνιος Ντάνος

Στέφανος
Νασούλας
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 9615/06/Β/86/41
ΕΔΡΑ : 56ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση & τα αποτελέσματα της Ανώνυμης Εταιρίας ¨ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." & του Ομίλου.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία,να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας,όπου
αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία

:Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν.Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

:30 Μαρτίου 2009

Διεύθυνση Διαδικτύου

: http://www.tzirakian.com

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

: Γιαννακουλοπούλου - Δάρα Ελευθερία

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Λιμπαρέτ Τ.Τζιρακιάν

Ελεγκτική Εταιρεία

: ΒDO Πρότυπος Eλληνική Ελεγκτική Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών

: Mε σύμφωνη γνώμη

- Πρόεδρος Δ.Σ.

Άρις Τζιρακιάν

- Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Ντάνος

- Εκτελεσικό Μέλος Δ.Σ.

Σπήλιος Σπανός

- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Παντελής Παπακώστας

- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ετήσια Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ετήσια Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

18.051.619

7.337.834

18.051.619

7.337.834

52.889

67.544

52.889

67.544

644.680

1.342.980

644.680

4.676.024

17.688.131

14.772.056

17.688.131

14.772.056

5.591.753

6.476.609

5.591.753

6.492.487

14.354.520

13.166.378

14.354.520

13.193.720

0

4.651.225

0

0

56.383.592

47.814.626

56.383.592

46.539.665

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

1.545.056

-955.621

280.138

-955.621

-84.457

-116.311

0

0

Αποσβέσεις

575.733

640.750

575.733

640.750

Προβλέψεις

1.579.885

129.674

1.579.885

129.674

-106.749

-16.656

-106.749

-16.656

επενδυτικής δραστηριότητας

-1.763.130

-303.596

-498.212

-303.596

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

1.250.804

1.105.136

1.250.804

1.105.136

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Αποτελέσματα προ φόρων (από διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημίες)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας

(α)

Δικαιώματα Μειοψηφίας

(β)

Σύνολο Καθαρής Θέσης

(γ)=(α)+(β)

5.715.000

5.715.000

5.715.000

5.715.000

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές

21.758.635

8.926.210

21.758.635

10.434.606

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

27.473.635

14.641.210

27.473.635

16.149.606

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

0

1.877.257

0

0

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

-3.014.831

1.148.397

-3.014.831

1.148.397

27.473.635

16.518.467

27.473.635

16.149.606

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-256.627

-146.043

-256.627

-146.043

-2.627.450

-1.179.783

-2.627.450

-1.179.783

-1.140.970

-1.006.380

-1.140.970

-1.006.380

-205.000

0

-205.000

0

9.164

531.251

0

0

-4.238.572

-169.182

-4.163.279

-584.122

-224.310

-162.881

-224.310

-162.881

1.279.126

400

1.512.224

400

22.045

19.002

22.045

19.002

Μερίσματα Εισπραχθέντα

476.129

317.399

476.129

317.399

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

-12.185

-1.679

0

0

1.540.805

172.241

1.786.088

173.920

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

3.820.000

20.965.676

3.820.000

20.965.676

-2.720.000

-18.431.425

-2.720.000

-18.431.425

-1.505

0

-1.505

0

Μερίσματα Πληρωθέντα

0

-253.577

0

-253.577

0

-264.593

0

0

1.098.495

2.016.081

1.098.495

2.280.674

(α) + (β) + (γ)

-1.599.272

2.019.140

-1.278.696

1.870.472

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

2.345.908

326.768

2.025.332

154.860

746.636

2.345.908

746.636

2.025.332

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

9.500.000

17.000.000

9.500.000

17.000.000

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.118.186

3.969.709

4.118.186

3.969.709

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα

10.139.818

1.506.673

10.139.818

1.506.673

Κταβεβλημένοι φόροι

5.151.953

7.870.457

5.151.953

7.913.677

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

949.320

0

0

28.909.957

31.296.159

28.909.957

30.390.059

56.383.592

47.814.626

56.383.592

46.539.665

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων

(δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(γ)+(δ)

Μείον

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ετήσια Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφαρσμένα σε ευρώ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.1.2009 & 1.1.2008 αντίστοιχα)

16.518.467

15.968.169

16.149.606

16.958.837

1.630.680

-645.775

437.704

-569.345

18.149.147

15.322.394

16.587.310

16.389.492

Κέρδη αποτίμησης συμμετοχής θυγατρικής

0

0

0

14.114

Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική

0

-7.469

0

0

Εξοφλήσεις δανείων

Δικαιώματα μειοψηφίας

0

1.457.542

0

0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Μερίσματα Πληρωτέα

0

-254.000

0

-254.000

Αντιλογισμός Ζημίας αποτίμησης θυγατρικής προηγούμενων χρήσεων

0

0

200.000

0

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Αντιλογισμός Κερδών αποτίμησης θυγατρικής προηγ.χρήσεων

0

0

-75.114

0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από

11.087.895

0

11.087.895

0

χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-326.456

0

-326.456

0

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά

Μεταφορά-"συσσωρευμένα κέρδη που πραγματοποιούνται από πώληση θυγατρικής"

-1.436.951

0

0

0

διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης

Σύνολο καθαρής θέσης λήξεως χρήσεως (31.12.2008 & 31.12.2007 αντίστοιχα)

27.473.635

16.518.467

27.473.635

16.149.606

Κέρδη/ (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)

Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων στην εύλογη αξία
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού επανεκτίμησης

επενδυτικές δραστηριότητες

(β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

(γ)

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ετήσια Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ
01.01.-31.12.2008
Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2007
Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες

Σύνολο

01.01-31.12.2008

27.295.970

1.917.391

29.213.361

27.168.988

3.702.785

30.871.773

4.316.505

286.691

4.603.196

2.042.938

588.843

2.631.781

978.148

-83.459

894.689

-154.081

-25.821

-179.902

Κέρδη/ (ζημιές προ φόρων

1.545.056

-84.457

1.460.599

-955.621

-116.311

-1.071.932

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους

1.702.622

-71.942

1.630.680

-569.345

-76.430

-645.775

1.702.622

-44.094

1.658.528

-569.345

-46.844

-616.189

0

-27.848

-27.848

0

-29.586

-29.586

1.702.622

-71.942

1.630.680

-569.345

-76.430

-645.775

Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,& επενδυτικών αποτελεσμάτων

01.01-31.12.2007

Σύνολο
Κύκλος εργασιών

27.402.030

27.427.456

4.316.505

2.042.938

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,& επενδυτικών αποτελεσμάτων

978.148

-154.081

Κέρδη/ (ζημιές προ φόρων

280.138

-955.621

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους

437.704

-569.345

0,0345

-0,0448

1.553.881

486.669

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)

0,1284

-0,0508

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

0,0000

0,0000

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

1.553.881

27.017

1.580.898

486.669

127.663

614.332

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2007.
2. Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2008 είναι :
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.
ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ

Συμμετοχή

Χώρα Εγκατάστασης

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

61,29%

ΕΛΛΑΔΑ

Μητρική

Μέθοδος Ενοποίησης
ΟΛΙΚΗ
Ελλάδα

Ολική

ΟΛΙΚΗ

3. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, η μεν μητρική ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. μέχρι και την χρήση 2005 η δε θυγατρική Εταιρεία ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ μέχρι και την χρήση 2002 και
γίνεται αναφορά στην σημείωση 33 των οικονομικών καταστάσεων. 4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση.
5.Την 31η Ιουλίου 2008, όπως ανακοινώθηκε σχετικά και στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου της συμμετοχής της εταιρείας στην θυγατρική ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 61,29 % του μετοχικού της
κεφαλαίου και ψήφων. Η απόφαση του Δ.Σ. της μητρικής εταιρείας για την πώληση εγκρίθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2008. Ως εκ τούτου η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας. Η ανωτέρω εταιρεία έχει εμφανιστεί στις διακοπείσες δραστηριότητες. (σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων).
6. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα πέντε (85) άτομα την 31/12/2008 και σε ενενήντα (90) άτομα την 31/12/2007 και του Ομίλου σε εκατόν οχτώ (108) άτομα την 31/12/2008 & σε εκατόν δεκατρία (113) άτομα την 31/12/2007.7.Τα σωρευτικά
ποσά των προβλέψεων (σημείωση 19) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα ακόλουθα:

Οινόφυτα Βοιωτίας, 30 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

& Διευθύνων Σύμβουλος

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Όμιλος

Εταιρία

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

68.505

68.505

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

150.000

150.000

ΛΙΜΠΑΡΕΤ Τ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

227.143

227.143

ΑΔΤ ΑΕ 552248

ΑΔΤ Π 320257

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΑΔΤ Ν 311567

ΑΔΤ Χ 703337

8.Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας & του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου την 31.12.2008 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24 είναι οι εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Όμιλος

Εταιρία

(α) Έσοδα

558.765

664.825

(β) Έξοδα

31.122

73.620

(γ) Απαιτήσεις

9.563

102.377

0

0

500.944

456.323

(στ) Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη & μέλη της Διοίκησης

0

2.600.000

(ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθ. στελέχη & μέλη της Διοίκησης

0

0

(δ) Υποχρεώσεις
(ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθ.στελεχών & μελών της Διοίκησης

9.Κατά της Εταιρίας εκκρεμούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες η μητρική εταιρία έχει δημιουργήσει πρόβλεψη ύψους 150 χιλ.ευρώ (σημείωση υπ.αριθμ.22 των οικονομικών καταστάσεων).
10.Ορισμένα συγκριτικά στοιχεία, λόγω της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 5 επί της διακοπείσας δραστηριότητας, αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου.
11.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου , μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια είτε από την θυγατρική εταιρία ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ.Η συγγενής εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ κατέχει την 31/12/2008
572.990 κοινές ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.
12.Η Εταιρεία, μετά τις από 1.4.2008/1508 και 18.4.2008/1796 επιστολές που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην ορθή επανάληψη των στοιχείων και πληροφοριών των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
της 31.12.2007, προκειμένου, αφενός, να παρουσιαστούν οι σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και οι λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας και του Ομίλου με τρόπο συστηματικότερο και πιο διακριτό και, αφετέρου,να διορθωθούν
κάποια λάθη που έγιναν εκ παραδρομής στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία εφάρμοσε το Διεθνή Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Με βάση τα ανωτέρω
αναφερόμενα η Εταιρεία προς διευκόλυνση και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού προχώρησε κατά την 20η Μαΐου 2008 σε γνωστοποίηση ότι υπήρξαν αναμορφώσεις των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των σημειώσεών
τους των περιόδων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2007, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ημερομηνία. Επίσης, η Εταιρεία με την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου (Νο 8),προχώρησε σε τροποποιήσεις
και διορθώσεις που έγιναν και αφορούν την προηγούμενη περίοδο 1.1.-30.09.2008. Όλες οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις που έγιναν την 31.12.2007 και 30.9.2008 αναλύονται στη σημείωση Νο.37 των οικονομικών καταστάσεων.
13.Στην κατάσταση μεταβολών της Καθαρής Θέσης Χρήσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσά και η φύση των εσόδων/εξόδων - κερδών/ζημιών που καταχωρήθηκαν απ'ευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου & της Εταιρίας

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0011013 Α ΤΑΞΗΣ

