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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ENEΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα
ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Χρηματοοικονομικά
Στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΗΜ.
5
6

31/03/2013

31/12/2012

14.894.030

14.988.899

7.154

15.126

263.900

295.000

121.192

121.192

7
8

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

9

24.500

24.500

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

10

462.433

385.372

15.773.209

15.830.089

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛ /ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα

11

7.176.601

6.771.037

Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί

12

7.948.518

8.242.196

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

13

74.235

77.172

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

14

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

169.867

290.015

15.369.221
31.142.430

15.380.420
31.210.509

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

15

381.000

381.000

Αποθεματικά

16

6.183.650

7.856.336

Καθαρή Θέση Μετόχων

6.564.650

8.237.336

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

6.564.650

8.237.336

4.082.538

3.140.414

Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

17

94.405

236.887

Προβλέψεις για φόρο εισοδήματος
Μακροπρόθεσμα δάνεια

18
18
17

68.791
1.500.000

68.791
1.000.000

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

19

0

20.821

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠ /ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.745.734

4.466.913

Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

3.511.286

3.000.000

Προμηθευτές & άλλοι λογαριασμοί

20

2.256.803

2.058.602

Φόροι Πληρωτέοι

20

65.744

80.625

Χορηγήσεις Τραπεζών

20

12.998.213
18.832.046
24.577.780
31.142.430

13.367.033

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠ /ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

____________
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

18.506.260
22.973.173
31.210.509

_______________________
Ο Οικονομικός Διευθυντής
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά σε ευρώ)
ΣΗΜ.

01/01-31/03/2013

01/01-31/03/2012

Κύκλος Εργασιών

4

1.751.024

2.381.788

Κόστος πωλήσεων

22

1.818.255

2.829.373

(67.231)

(447.585)

Μικτά Κέρδη/ (Ζημίες)

Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από επενδύσεις

23

3.208

30.116

Τόκοι εισπραχθέντες

23

0

1.678

Έξοδα πωλήσεων και διανομής

22

237.221

296.647

Έξοδα διοίκησης

22

150.352

250.272

Άλλα λειτουργικά έξοδα

24

72.528

5.398

(524.124)

(968.108)

283.501

267.184

(807.625)

(1.235.292)

26

(323.527)

27.939

29

(1.131.152)

(1.207.353)

0

0

(1.131.152)

(1.207.353)

(1.131.152)

(1.207.353)

0

0

(0,8907)

(0,0951)

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα

25

Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ φόρων
(Μείον) Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου μετά φόρων

(Α)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Κατανέμονται σε :
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)

30
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
Μετοχών
Υπέρ το
άρτιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

5.715.000

13.565.055

680.579

1.370.143

1.666.415

8.915.402

(18.593.639)

13.318.955

(1.207.353)

-1.207353

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2012

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2013

5.715.000

13.565.055

680.579

1.370.143

1.666.415

8.915.402

(19.800.992)

12.111.602

381.000

13.565.055

680.579

1.370.143

7.000.415

8.915.402

(23.675.258)

8.237.336

(1.131.152)

(1.131.152)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Μείωση αποθεματικού
επανεκτίμησης της εύλογης αξίας
των ακινήτων λόγω αύξησης της
αναβαλλόμενης φορολογικής
υποχρέωσης
Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2013

(541.534)

381.000

13.565.055

680.579
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7.000.415

8.373.868

(541.534)

(24.806.410)

6.564.650
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες

31/03/2013

31/03/2012

-807.625

-1.235.292

Αποσβέσεις

125.866

213.567

Προβλέψεις

10.000

0

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Πλέον / Μείον αναπροσαρμογές για:

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

2.937

3.654

283.501

267.184

-279.417

1.369.921

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

181.069

766.595

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

179.334

-335.057

-90.196

-139.750

Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

0

0

-394.531

910.822

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

-29.630

-1.900

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων

0

0

Τόκοι εισπραχθέντες

0

1.678

Μερίσματα εισπραχθέντα

0

0

-29.630

-222

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

511.286

0

-207.273

-724.051

0

0

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

304.013

-724.051

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
α)+(β)+(γ)

-120.148

186.549

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου

290.015

174.871

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

169.867

361.420
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Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Ε ΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ Ε ΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ Σ ΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΠΙ Τ ΩΝ Ε ΝΔΙΑΜΕΣΩΝ
Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων)

1.

Γενικές Πληροφορίες

Η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής «η Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1967
(ΦΕΚ 310/27.04.67 - AΦΜ.094022888) ως ανώνυμη Εταιρεία.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στο 56ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η διάρκεια
της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 90 έτη από την ημερομηνία ίδρυσής της, με
δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
α) η οργάνωση και λειτουργία πλήρους βιομηχανικής μονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου,
β) η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισμένου εργοστασίου παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης
σωλήνων εξ οιονδήποτε μορφής πρώτης ύλης,
γ) η επιχείρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως
κατασκευής ιδίων μορφών σωλήνων,
δ) η συμμετοχή αυτής υφ’ οιανδήποτε μορφή ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ., εις παρόμοιας, ομοειδής ή και
παράλληλους επιχειρήσεις, μη αποκλειόμενης προς τον σκοπό αυτόν της παροχής εγγυήσεων υπέρ ή και εις
βάρος τρίτων,
ε) η αναδοχή χρεών επί τω τέλει της αξιοποιήσεως οιανδήποτε παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας της
συγχωνευόμενης επιχειρήσεως ή του δημιουργούμενου νέου παραγωγικού φορέως ανάγονται εις τους σκοπούς
της εταιρείας,
στ) η συμμετοχή ή η ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την αγορά, την πώληση και την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση ακινήτων και
ζ) η εισαγωγή και η εμπορία παντός τύπου μετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του
εξωτερικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που
έληξε την 31η Μαρτίου 2013, στις 29 Μαΐου 2013.

2.

Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν τους πρώτους τρεις μήνες, από 1η
Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου της χρήσης 2013 και έχουν συνταχτεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες
Οικονομικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που εφαρμόστηκαν για την
προετοιμασία και παρουσίαση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, της χρήσης που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2012. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τη λογιστική αρχή του ιστορικού
κόστους, ενώ ορισμένα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και των κινητών αξιών που κατέχει η Εταιρεία
προσαρμόστηκαν έτσι που να περιλαμβάνεται η επανεκτίμησή τους στην εύλογη αξία.

3.

Βασικές Λογιστικές αρχές

Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012.

4.

Λειτουργικοί Τομείς

Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών της Εταιρίας λαμβάνει μέρος μόνο στην Ελλάδα. Η ανάλυση των
εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 01/01-31/03/2013 και 01/01-31/03/2012 κατά κατηγορία οικονομικής
δραστηριότητας ΣΤΑΚΩΔ είναι η εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

24.20

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

24.10

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα & σιδηροκραμάτων

46.72

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013

31/03/2013

31/03/2012

1.416.754

1.808.634

30.013

80.497

304.257

492.657

1.751.024

2.381.788
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5.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας για την περίοδο που λήγει την 31η Μαρτίου 2013 αναλύονται ως εξής:
Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια &
τεχνικά
έργα

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα

8.634.249

979.515

189.811

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2012

6.432.312

Προσθήκες

6.997.347

23.233.234

0

258.764

34.815

(146.517)

3.304

150.366

6.432.312

7.256.111

8.669.064

832.998

193.115

23.383.600

Υπόλοιπο 1.1.2012

0

(339.712)

(6.921.772)

(488.119)

(135.435)

(7.885.038)

Επιβάρυνση 12μήνου 2012

0

(98.348)

(350.691)

(53.340)

(7.283)

(509.662)

Υπόλοιπο 31.12.2012
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2012

0

(438.060)

(7.272.463)

(541.459)

(142.719)

(8.394.701)

6.432.312

6.818.051

1.396.601

291.539

50.396

14.988.899

Υπόλοιπο 31.12.2012
Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2013

6.432.312

7.256.111

8.669.064

832.998

193.115

23.383.600

Προσθήκες

0

0

26.292

0

3.338

29.630

Απομειώσεις παγίων

0

0

0

0

0

0

Υπόλοιπο 31.03.2013

6.432.312

7.256.111

8.695.356

832.998

196.453

23.413.230

0

(438.060)

(7.272.463)

(541.459)

(142.719)

(8.394.701)

0

(24.587)

(82.378)

(14.371)

(3.163)

(124.499)

0

0

0

0

0

0

0

(462.647)

(7.354.841)

(555.830)

(145.882)

(8.519.200)

6.432.312

6.793.464

1.340.515

277.168

50.571

14.894.030

Πρόβλεψη αποσβέσεων
Υπόλοιπο 1.1.2013
Επιβάρυνση Α’ Τριμήνου
2013
Διαγραφή λόγω
πωλήσεων
Υπόλοιπο 31.03.2013
Αναπόσβεστη αξία
31/03/2013

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι πλήρως αποσβεσμένα.

6.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

146.092

Προσθήκες

7.320

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

153.412

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

(132.041)

Προσθήκες

(6.245)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

(138.286)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012
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Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

153.412

Απομειώσεις

(6.605)

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2013

146.807

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

(138.286)

Προσθήκες

(1.367)

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2013

(139.653)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2013

7.

7.154

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Αφορά σε μηχανήματα και μεταφορικά μέσα τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της Εταιρίας στο πλαίσιο της
διευθέτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών και προορίζονται για άμεση πώληση.
31/03/2013

31/12/2012

Μηχανήματα

195.000

195.000

Μεταφορικά Μέσα

68.900

100.000

Σύνολο

263.900

295.000

8.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Αφορά τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της, μη εισηγμένης στο Χ.Α., εταιρείας EUROPA
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. Την 31/03/2013, η επένδυση, με ποσοστό 12,30%, αντιπροσωπεύει τεμάχια 37.536 και
αξία €121.192.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

9.

31/03/2013

31/12/2012

121.192

121.192

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται ποσά που αναφέρονται σε παροχές εγγυήσεων προς Δημόσιους Οργανισμούς
(Δ.Ε.Η.-Ο.Τ.Ε.- Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας).
31/03/2013

31/12/2012

16.448

16.448

527

527

7.525
24.500

7.525
24.500

Εγγυήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες (ΔΕΗ – ΟΤΕ)
Εγγυήσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (Ταμείο Εθν. Οδοποιίας κλπ.)
Εγγύηση για προκαταβολή μισθωμάτων leasing
Σύνολο

10.

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται ποσά που αναφέρονται σε προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την
Εταιρία για την κάλυψη επισφαλειών πελατών, αποχώρησης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και του φόρου
εισοδήματος.
1-Ιαν
2013

Μεταβολές στη
περίοδο

31-Μαρ
2013

Προβλέψεις επισφαλών πελατών

333.190

99.955

433.145

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού

26.953

(2.408)

24.545

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων

25.229

(25.229)

0

0

4.743

4.743

385.372

77.061

462.433

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος περιόδου
Σύνολο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013
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Ο Φόρος Εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου, έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή
φορολογίας που θα ισχύσει για το 2013, ο οποίος ανέρχεται σε 26 %. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την
ενδιάμεση περίοδο του έτους 2012, ήταν 20%. Λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, η
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που προκύπτει από τις προβλέψεις επισφαλών πελατών αυξήθηκε από €
333.190 την 31.12.2012, σε € 433.145 την 31.03.2013.

11.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους
και περιλαμβάνει το κόστος αγοράς, παραγωγής ή μετατροπής και λοιπά έξοδα. Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται
ως εξής :
31/03/2013

31/12/2012

Εμπορεύματα (Αρχική Αξία)

2.715.291

2.836.843

Προϊόντα έτοιμα
Μείον:

3.035.601

3.015.760

0

(126.147)

1.403.754

874.054

21.955

170.527

7.176.601

6.771.037

31/03/2013

31/12/2012

5.913.427

5.376.098

283.915

343.432

3.798.382

4.517.872

18.744

70.744

(2.065.950)

(2.065.950)

7.948.518

8.242.196

(Πρόβλεψη υποτίμησης προϊόντων χρήσης)
Πρώτες & βοηθητικές Ύλες –
Αναλώσιμα & Υλικά Συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Σύνολο

12.

Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί

Πελάτες εμπορίου
Διάφοροι χρεώστες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, 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 εταιρεία στην οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά σε μετοχές των εισηγμένων, στο Χ.Α., εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Οι μετοχές αυτές αποτιμήθηκαν κατά την 31/03/2013 και 31/12/2012 στην
εύλογη τους αξία. Οι επενδύσεις αναλύονται ως εξής :

Τεμάχια

ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
31/03/2013

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
31/03/2013
31/12/2012

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜ.

132.000

0,02

2.640

2.640

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

122.385

0,59

71.595

74.532

74.235

77.172

254.385

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013
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14.

Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα

Στον λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται τα μετρητά στα ταμεία και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών
όψεως και άλλες αξίες ισότιμες μετρητών.
31/03/2013
5.795
164.072
169.867

Μετρητά στα ταμεία
Υπόλοιπα τραπεζών
Σύνολο

15.

31/12/2012
1.295
288.720
290.015

Μετοχικό κεφάλαιο
Εγκεκριμένο

31/03/2013

31/12/2012

3.810.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0,30 η καθεμία

1.143.000

1.143.000

Εκδοθέν

31/03/2013

31/12/2012

381.000

381.000

1.270.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0,30 η καθεμία

Η Εταιρεία εφάρμοσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Νο 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 άλλων 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.
Η Εταιρεία σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.12.2012,
πραγματοποιεί τη διαδικασία δημόσιας εγγραφής καθώς και όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων στις 31.03.2013. Έτσι, η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποιήσεις και διορθώσεις που
έγιναν και αφορούν την προηγούμενη περίοδο 1.1.-31.12.2012 και οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω :
1.
2.

Στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και στην Καθαρή θέση στον Ισολογισμό μεταβλήθηκαν τα
σύνολα της Εταιρείας από € 11.237.336 σε € 8.237.336.
Μεταβλήθηκε το σύνολο των Υποχρεώσεων της Εταιρείας από € 19.973.173 σε € 22.973.173 επειδή
προστέθηκε στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το κονδύλι «Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου» ποσού € 3.000.000.

Συνεπώς στην χρήση 1.1.-31.12.2012 οι αλλαγές που επήλθαν στην Εταιρία είναι οι εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ (ευρώ)
Πριν

Μετά

Διαφορά

662.250

381.000

281.250

Αποθεματικά

10.575.086

7.856.336

2.718.750

Σύνολο

11.237.336

8.237.336

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

2.058.602

2.058.602

0

80.625

80.625

0

Χορηγήσεις Τραπεζών

13.367.033

13.367.033

0

Σύνολο

15.506.260

18.506.260

3.000.000

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Προμηθευτές & άλλοι λογαριασμοί
Φόροι Πληρωτέοι

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013

ΣΕΛΙΔΑ 11

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα η Εταιρεία προς διευκόλυνση και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού
προχώρησε κατά την 30/5/2013 σε γνωστοποίηση ότι υπήρξαν αναμορφώσεις των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων και των σημειώσεών τους της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ημερομηνία.

16.

Αποθεματικά
Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012

680.579

1.370.143

7.000.415

8.915.402

17.966.539

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2013

680.579

1.370.143

7.000.415

8.373.868

17.425.005

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.
Αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Τα αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της
φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων. 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. Στα ειδικά αποθεματικά περιλαμβάνεται και ποσό € 5.334.000 που αφορά στη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 5.334.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών
της Εταιρίας από 4,5 € (μετά το reverse split) σε 0,30 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν.
2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με την απόφαση της
Έκτακτης Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 5 Δεκεμβρίου 2012.
Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν στην επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας.

17.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

Όλα τα δάνεια της Εταιρίας είναι σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από ελληνικές Τράπεζες. Τα ποσά που είναι
πληρωτέα εντός του επόμενου 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.
31/03/2013
4.082.538
94.405
0

31/12/2012
3.140.414
236.887
20.821

68.791

68.791

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.500.000

1.000.000

Σύνολο

5.745.734

4.466.913

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Προβλέψεις φόρου εισοδήματος (λογιστικές διαφορές)

Ο Φόρος Εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου, έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή
φορολογίας που θα ισχύσει για το 2013, ο οποίος ανέρχεται σε 26 %. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την
ενδιάμεση περίοδο του έτους 2012, ήταν 20%. Λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%
αυξήθηκε η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση από € 3.140.414 την 31.12.2012 σε € 4.082.538 την 31.03.2013.
Τραπεζικός Δανεισμός
Όλα τα δάνεια της Εταιρίας είναι σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από ελληνικές Τράπεζες:

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

31/03/2013
12.998.213
12.998.213

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013

31/12/2012
13.367.033
13.367.033
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Οι εξοφλήσεις των δανείων στην περίοδο ανήλθαν σε 207.273 ευρώ και αφορούν εξόφληση βραχυπρόθεσμου
δανεισμού. Η Εταιρία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση
υφιστάμενων δανείων συνολικού ύψους € 8,5 εκ., με τη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου πενταετούς
διάρκειας.

18.

Προβλέψεις

Ανέλεγκτες χρήσεις & προβλέψεις φόρου εισοδήματος
H Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010. Παρότι η έκβαση ενός φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί αξιόπιστα, η εταιρία χρησιμοποιώντας στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων
ελεγμένων φορολογικά χρήσεων, έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που
θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης φορολογικής χρήσης 2010. Η συνολική πρόβλεψη
κατά την 31.03.2013 ανέρχεται σε:
Προβλέψεις φόρων φορολογικού ελέγχου ανελέγκτων χρήσεων

31.03.2013

31.12.2012

68.791

68.791

(Μείον):Προβλέψεις που συμψηφίστηκαν μέσα στην χρήση

0

0

(Πλέον):Προβλέψεις αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα χρήσης

0

0

68.791

68.791

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2012 & 1.1.2011

Προβλέψεις στον Ισολογισμό την 31.03.2013

Οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται
στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από
τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρίας. Κατά την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις.
Εκκρεμείς Δικαστικές υποθέσεις & προβλέψεις επίδικων υποθέσεων
Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων, η εταιρία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα
του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση και οι
νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές
αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική θέση της εταιρίας ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της.
Λοιπές Προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης - Παροχές στο προσωπικό
Οι παροχές προς τους εργαζομένους αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
Η εταιρία, από την 31.12.2006, έχει 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.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνημμένους Ισολογισμούς έχει ως ακολούθως :

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων την 01.01.2013 & 01.01.2012 αντίστοιχα
Πρόβλεψη αποζημίωσης χρήσης 2013 & 2012 αντίστοιχα
Μείον:
Αντιλογισμός πρόβλεψης προηγ. περιόδου
λόγω αποχώρησης προσωπικού στην περίοδο
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους
περιόδου

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013

31/03/2013

31/12/2012

236.887

337.959

10.000

136.444

(152.482)

(237.516)

94.405

236.887
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19.

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Η Εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσης 2008 προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος με εταιρία leasing που εδρεύει στο Νομό Αττικής.
Με τη λήξη της συμφωνίας η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το όχημα έναντι καταβολής του ποσού
7.689,16 € πλέον Φ.Π.Α. Το τιμολόγιο πώλησης θα εκδοθεί 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
έναρξη της μίσθωσης και το αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται σαν υποχρέωση. Το 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.
31/03/2013

31/12/2012

20.821

27.761

0

20.821

Υποχρέωση στον Ισολογισμό την 01.01.2013 και 01.01.2012
Υποχρέωση στον Ισολογισμό την 31.03.2013

20.

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.

Πιστωτές Εμπορίου

31/03/2013

31/12/2012

1.323.914

1.042.742

365.978

686.825

36.541

76.489

423

423

3.511.286

3.000.000

529.947

252.123

5.768.089

5.058.602

Επιταγές Πληρωτέες
Υποχρεώσεις από ασφαλιστικά ταμεία
Μερίσματα Πληρωτέα
Καταθέσεις μετόχων
Διάφοροι Πιστωτές
Σύνολο Προμηθευτών & άλλων λογαριασμών
Φόροι Πληρωτέοι

65.744

80.625

Χορηγήσεις Τραπεζών

12.998.213

13.367.033

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

18.832.046

18.506.260

21.

Κύριοι Μέτοχοι

Οι πιο κάτω αναφερόμενοι μέτοχοι κατείχαν ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
βάσει του πίνακα μετόχων που συμμετείχαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και των
γνωστοποιήσεων του Ν.3556/2007.

ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΝΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

Είδος Συμμετοχής

Αριθμός
Μετοχών

Αριθμός
Δικαιωμάτων
Ψήφου

Ποσοστό (%)
Δικαιωμάτων
Ψήφου

Άμεσα

798.186

798.186

62,85%

Έμμεσα

57.299

57.299

4,51%

Σύνολο

855.485

855.485

67,36%

Άμεσα

68.099

68.099

5,36%

Άμεσα

40.714

40.714

3,21%

Κοινή επενδυτική
μερίδα

30.724

30.724

2,42%

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013
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22.

Το κόστος των πωλήσεων και η κατανομή εξόδων ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής:
1/1/2012 - 31/03/2012 (Ποσά σε ευρώ)
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόστος Ανάλωσης Υλικών &
Προϊόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι-Τέλη
Λοιπά έξοδα
Προβλέψεις Προσωπικού
Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2.105.121

31.056

151

2.136.328

393.772
41.160
81.862
16.343
14.523
11.599
164.993
2.829.373

178.634
7.357
15.014
6.167
19.810
1.039
37.570
296.647

135.504
56.156
19.729
3.720
19.334
4.674
11.004
250.272

707.910
104.673
116.605
26.230
53.667
17.312
213.567
3.376.292

1/1/2013 - 31/03/2013 (Ποσά σε ευρώ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Κόστος Ανάλωσης Υλικών &
Προϊόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι-Τέλη
Λοιπά έξοδα
Προβλέψεις Προσωπικού
Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΑ

23.

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.483.811

22.951

66

1.506.828

132.108
26.575
66.851
15.212
4.642
6.700
82.356
1.818.255

136.046
4.686
23.856
2.638
10.431
600
36.013
237.221

79.082
38.099
8.924
3.937
10.048
2.700
7.496
150.352

347.236
69.360
99.631
21.787
25.121
10.000
125.865
2.205.828

31/03/2013

31/03/2012

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως κατωτέρω:

Ενοίκια από ακίνητα

544

544

0

26.706

Λοιπά έσοδα

2.664

2.866

Σύνολο

3.208

30.116

31/03/2013
0

31/03/2012
1.678

0

1.678

31/03/2013
51.399
18.192
2.937
72.528

31/03/2011
66
0
5.332
5.398

Συναλλαγματικές διαφορές από εμπορικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες
Τόκοι τρεχούμενων λογαριασμών πελατών
Σύνολο

24.

Άλλα Λειτουργικά έξοδα

Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής:
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Αποτίμηση Μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.
Σύνολο

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013
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25.

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Ο παραπάνω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων

31/03/2013
254.532

31/03/2012
256.998

7.179

5.330

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

26.

21.790

4.856

283.501

267.184

Φόρος εισοδήματος

Ο συνολικός φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος :

1/1-31/03/2013

1/1-31/03/2012

(300.898)

24.477

2.600

3.462

(25.229)

0

(323.527)

27.939

Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Αντιλογισμός αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από υποτίμηση
αποθεμάτων της 31.12.2012 & 31.12.2011 αντίστοιχα
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

Ο Φόρος Εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου, έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή
φορολογίας που θα ισχύσει για το 2013, ο οποίος ανέρχεται σε 26 %. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την
ενδιάμεση περίοδο του έτους 2012, ήταν 20%.
Λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% αυξήθηκε η αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση κατά το ποσό των € 942.124. Το ποσό των € 541.534 που αντιστοιχεί στην αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση. Το
υπόλοιπο ποσό (€ 400.590) επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου. Οι Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος της
περιόδου αναλύονται ως εξής:
1/1-31/03/2013

Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος
Αύξηση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης λόγω αύξησης συντελεστή φορολογίας

(400.590)

Αύξηση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης λόγω αύξησης συντελεστή φορολογίας

99.955

Μείωση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού

(5.006)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου

4.743

Σύνολο

27.

(300.898)

Μερίσματα

Μετά το ζημιογόνο αποτέλεσμα της Εταιρίας κατά την χρήση 2012 και σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δεν προβλέπεται η διανομή
μερίσματος για την χρήση 2012.

28.

Ανθρώπινο Δυναμικό & Κόστος ανθρώπινου δυναμικού

Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 39 άτομα την 31 Μαρτίου 2013 ενώ ήταν 59 άτομα την 31
Μαρτίου 2012.Το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στην εταιρεία αναλύεται ως ακολούθως:

Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

31/03/2012

31/03/2012

273.828

514.266

73.406

107.003

152.482

109.475

499.716

730.744

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013
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29.

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) Περιόδου μετά από φόρους

Οι Ζημίες μετά από φόρους για την περίοδο 01/01-31/03/2013 ανέρχονται σε -1.131.152 € σε σχέση με τις ζημίες
μετά από φόρους της αντίστοιχης περιόδου που ανήλθαν σε -1.207.353 €.

30.

Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή

Οι Ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους με τον σταθμισμένο αριθμό των μετοχών στη
διάρκεια της περιόδου (ήτοι 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές) και είναι ζημίες -0,8907 €/ανά μετοχή για την
περίοδο 01/01-31/03/2013.

31.

Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη

Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων προσώπων
Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα (νομικά και φυσικά) στην διάρκεια
του πρώτου τριμήνου της χρήσης 2013, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν
διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια της
προηγούμενης χρήσεως 2012 και συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση και τις
επιδόσεις της εταιρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στους κατωτέρω πίνακες
παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, κατά το πρώτο τρίμηνο της
τρέχουσας χρήσης καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την
31.03.2013.
Διεταιρικές πωλήσεις & αγορές εμπορευμάτων με συνδεδεμένες εταιρείες περιόδου από 01/01 έως 31/03/2013
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων
με αυτήν προσώπων (φυσικών & νομικών) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 (Definitions)
και ειδικότερα οι εταιρείες EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., η ΑΛΜΕ Α.Ε.Β.Ε. και η ΤΕΧΝΟΣΩΛ Ε.Π.Ε. όπου
ο βασικός μέτοχος τους είναι ο κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν και :
(α) Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν κατά το
πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2013 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή
τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο,
(β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου οι οποίες θα
μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά
το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2013.
Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
(i)
το ποσό αυτών των συναλλαγών
(ii)
το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου (31.03.2013)
(iii)
την φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη καθώς και
(iv)
τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της
Οικονομικής θέσης της Εταιρίας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν
πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Οι πωλήσεις 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 2012 και 2013 η εταιρία δεν έχει σχηματίσει
πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρίες.
Έσοδα & Έξοδα Εταιρίας
Έσοδα
Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένες εταιρείες
Λοιπά Έσοδα από συνδεδεμένες εταιρείες
Σύνολο εσόδων

31/03/2013
406
563
969

31/03/2012
796
563
1.359

7.282
8.249
15.531

0
9.809
9.809

Έξοδα
Αγορές αγαθών από συνδεδεμένες εταιρείες
Λοιπά έξοδα από συνδεδεμένες εταιρείες
Σύνολο εξόδων

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013

ΣΕΛΙΔΑ 17

Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρίας & Διευθυντικού προσωπικού (συμπεριλαμβανόμενων των
εργοδοτικών εισφορών & των λοιπών παροχών & εξόδων) για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2013 και
2012 έχουν ως εξής:
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικού Προσωπικού
Μισθοί & Αμοιβές Μελών Δ.Σ.
Μισθοί Διευθυντικού Προσωπικού
Αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία Διευθυντικού Προσωπικού
Παροχές & έξοδα μελών Δ.Σ.
Παροχές & έξοδα Διευθυντικού Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

31/03/2013
33.112
59.265
81.400
6.911
4.760
185.448

31/03/2012
46.462
48.700
0
6.982
5.110
107.254

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη την 31/3/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα,
έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη

31/3/2013

31/12/2012

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες

16.960
49.934

18.586
79.442

Δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες

1.500.000

1.000.000

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρίας με διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης την 31/3/2013 και
31/12/2012 αντίστοιχα, έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Εταιρίας με διευθυντικά στελέχη & μέλη
της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης

31/3/2013

31/12/2012

781

1.411

0

0

Τα πεδία του πίνακα συμπληρώνονται με μηδενικό υπόλοιπο σε περίπτωση που για τη δεδομένη ενδιάμεση
περίοδο δεν υπάρχει ποσό, τότε αναφέρεται το γεγονός και η συμπλήρωση του πίνακα από το α) έως το δ)
παραλείπεται.
Σημειώσεις:
1.Υπάρχουν συνδεδεμένα προς της Εταιρία νομικά πρόσωπα
2.Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και τις οικογένειές
τους)
3.Τα ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα 2 (κατηγορία Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της
Διοίκησης) αφορούν στο σύνολο τους αμοιβές που έχουν καταβληθεί προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης της Εταιρίας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο για τις προσωπικές υπηρεσίες – εργασία που παρέχουν
στην Εταιρία καθώς και τα έξοδα συντήρησης και μεταφοράς των αυτοκινήτων τους που είναι ιδιοκτησία της
Εταιρίας και τα οποία τους έχουν παραχωρηθεί. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι βάσει
αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
4.Πλην των ως άνω αμοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των εν λόγω διευθυντικών
στελεχών και μελών του Δ.Σ.
5.Δεν υφίστανται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και πέραν των συνήθων όρων της
αγοράς.

32.

Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις

Η Εταιρεία εφάρμοσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Νο 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 άλλων 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.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013

ΣΕΛΙΔΑ 18

Η Εταιρεία σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.12.2012,
πραγματοποιεί τη διαδικασία δημόσιας εγγραφής καθώς και όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων στις 31.03.2013. Έτσι, η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποιήσεις και διορθώσεις που
έγιναν και αφορούν την προηγούμενη περίοδο 1.1.-31.12.2012 και οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω :
1.
2.

Στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και στην Καθαρή θέση στον Ισολογισμό μεταβλήθηκαν τα
σύνολα της Εταιρείας από € 11.237.336 σε € 8.237.336.
Μεταβλήθηκε το σύνολο των Υποχρεώσεων της Εταιρείας από € 19.973.173 σε € 22.973.173 επειδή
προστέθηκε στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το κονδύλι «Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου» ποσού € 3.000.000.

Συνεπώς στην χρήση 1.1.-31.12.2012 οι αλλαγές που επήλθαν στην Εταιρία είναι οι εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ (ευρώ)
Πριν

Μετά

Διαφορά

662.250

381.000

281.250

Αποθεματικά

10.575.086

7.856.336

2.718.750

Σύνολο

11.237.336

8.237.336

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

2.058.602

2.058.602

0

80.625

80.625

0

Χορηγήσεις Τραπεζών

13.367.033

13.367.033

0

Σύνολο

15.506.260

18.506.260

3.000.000

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Προμηθευτές & άλλοι λογαριασμοί
Φόροι Πληρωτέοι

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα η Εταιρεία προς διευκόλυνση και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού
προχώρησε κατά την 30/5/2013 σε γνωστοποίηση ότι υπήρξαν αναμορφώσεις των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων και των σημειώσεών τους της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ημερομηνία.

33.

Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό

Δεν υπάρχουν γεγονότα που να είναι άξια αναφοράς και να επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρίας που να έλαβαν χώρα από την 31η Μαρτίου 2013 μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως της τριμηνιαίας
Ενδιάμεσης Οικονομικής Κατάστασης.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 29 Μαΐου 2013

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Οικονομικός Διευθυντής

Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Άρις Τζιρακιάν
Α.Δ.Τ. Π - 320257

Οννίκ Παλαντζιάν
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 034590

Μιχαήλ Κομνηνέλλης
Α.Δ.Τ. Φ - 044018

Αλέξανδρος Ζάβρας
Α.Δ.Τ. Ρ – 057478
Αρ. ΑΔ. Α’ Τάξης Ο.Ε.Ε.
0069872
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 9615/06/Β/86/41
Γ.Ε.ΜΗ. 121923260000

ΕΔΡΑ : 56ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )
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.".Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη,να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη,όπου
αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση Διαδικτύου

: http://www.tzirakian.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

: 29 Μαΐου 2013

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.03.2013

31.12.2012

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

14.894.030

14.988.899

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

7.154

15.126

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Δεν απαιτείται
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
01.01-31.03.2013

01.01-31.03.2012

-807.625

-1.235.292

Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

608.125

531.064

Αποσβέσεις

125.866

213.567

Αποθέματα

7.176.601

6.771.037

Προβλέψεις

10.000

0

Απαιτήσεις από πελάτες

5.913.427

5.376.098

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημίες)

3.233.285

επενδυτικής δραστηριότητας

2.937
283.501

3.654
267.184

1.369.921

2.279.193

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

263.900

295.000

31.142.430

31.210.509

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

381.000

381.000

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

-279.417

6.183.650

7.856.336

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

181.069

766.595

6.564.650

8.237.336

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

179.334

-335.057

-90.196

-139.750

0

0

-394.531

910.822

-29.630

-1.900

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

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(α)

Μείον
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

(δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(α)+(δ)

5.745.734

4.466.913

12.998.213

13.367.033

5.833.833

5.139.227

24.577.780

22.973.173

31.142.430

31.210.509

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από

(α)

λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

01.01-31.03.2013

01.01-31.03.2012

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2013 & 1.1.2012 αντίστοιχα)

8.237.336

13.318.955

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-1.131.152

-1.207.353

-541.534

0

6.564.650

12.111.602

Μείωση αποθεματικού επανεκτίμησης της εύλογης αξίας των ακινήτων λόγω αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως περιόδου (31.03.2013 & 31.03.2012 αντίστοιχα)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων

0

0

Τόκοι εισπραχθέντες

0

1.678

Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από

0

0

-29.630

-222

επενδυτικές δραστηριότητες

(β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

511.286

0

Εξοφλήσεις δανείων

-207.273

-724.051

0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012.

χρηματοδοτικές δραστηριότητες

2. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων.
3.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας 4. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα εννέα (39) άτομα την 31/03/2013 & σε πενήντα (59) άτομα την 31/03/2012.

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά
-120.148

186.549

5.Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων (σημείωση 18) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα ακόλουθα:

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

290.015

174.871

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

169.867

361.420

01.01-31.03.2013

01.01-31.03.2012

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

68.791

Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

94.405

(γ)

διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου

(α) + (β) + (γ)

1.751.024

Κύκλος εργασιών

ή λειτουργία της επιχείρησης.
7.Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες Εταιρίες στην λήξη της τρέχουσας περιόδου την 31.03.2013 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24 είναι οι εξής:

(67.233)

Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)

(β) Έξοδα

15.531

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,& επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους

(γ) Απαιτήσεις

16.960

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους

(β)

(δ) Υποχρεώσεις

49.934

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους

(α)+(β)

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

185.448
0

Κατανέμονται σε :

969

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

-724.051

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

6.Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
(α) Έσοδα

304.013

Ιδιοκτήτες Μητρικής

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

781
8.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου,μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια.Η συνδεδεμένη εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ κατέχει την 31/03/2013

(α)

(964.453)
(1.235.292)
(1.207.353)

0
(1.131.152)

0
(1.207.353)

(1.131.152)

(1.207.353)

0

Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

(0,0951)
(750.886)

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29 Μαΐου 2013
Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

ΟΝΝΙΚ ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ

Α.Δ..Τ. Π - 320257

Α.Δ..Τ. ΑΚ - 034590

Α.Δ.Τ. Φ 044018

0

(0,8907)
(395.321)

9. Υπήρξαν μεταβολές σε κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012 σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, όπου αναλυτικά παρατίθενται στη σημείωση 15 και στη σημείωση 32 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 31.03.2013.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

(447.585)

(807.625)
(1.131.152)

Δικαιώματα Μειοψηφίας

57.299 κοινές ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.

2.381.788

(521.187)

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΒΡΑΣ
ΑΔΤ Ρ 057478
ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε. 0069871

