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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007)

Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της εταιρίας
«Σωληνουργεία Λιμπάρ.Τζιρακιάν Profil Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 30η Ιουνίου 2012,η
οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα
Χρήσεως της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.
Δηλώνεται επίσης ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του
άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Οινόφυτα Βοιωτίας , 28 Αυγούστου 2012

Οι δηλούντες

Λιμπαρέτ Τ. Τζιρακιάν

Άρις Τζιρακιάν

Μιχαήλ Κομνηνέλλης

Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου & Διευθύνων
Σύμβουλος

Οικονομικός Διευθυντής &
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
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Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρίας «Σωληνουργεία Λιμπάρ.Τζιρακιάν Profil A.E.»
επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012
Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούμενη για λόγους
συντομίας «Έκθεση») , αφορά στην χρονική περίοδο του Ά Εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2012 (01.01.2012‐
30.06.2012) και συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις
επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει
κατά τρόπο συνοπτικό, πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι
απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές
αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μία ουσιαστική και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση
για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E.» (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία»).Στην Έκθεση περιγράφονται συνοπτικά
χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η
επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, περιγράφονται οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που η
Εταιρία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2012 και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές
συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων (νομικών και
φυσικών).
Ενότητα Α
Επιδόσεις & Χρηματοοικονομική Θέση Α’ Εξαμήνου 2012
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ά Εξαμήνου της χρήσης του 2012 χαρακτηρίζονται από τη μείωση όλων των
οικονομικών μεγεθών λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης στην ελληνική οικονομία.
Κύκλος Εργασιών Εταιρίας
Κατά το Α’ Εξάμηνο 2012 η περαιτέρω μείωση της εγχώριας ζήτησης των χαλυβουργικών προϊόντων αλλά και τα
σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην αγορά, οδήγησαν στη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της
Εταιρίας σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν για το πρώτο εξάμηνο
του 2012 σε 5.025 χιλ. € αντί 7.602 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2011 παρουσιάζοντας μείωση 33,90 %.
Μικτά Κέρδη
Οι μικτές ζημίες για το Ά Εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 889 χιλ. € έναντι ζημιών 145 χιλ. € στο Α’ Εξάμηνο του
2011. Η σημαντική επιδείνωση των μικτών αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του κύκλου
εργασιών της Εταιρίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, που είχε σαν επακόλουθο την
υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναμικού της Εταιρίας.
Λειτουργικό Κόστος
Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρίας ανήλθαν σε 570 χιλ. € έναντι
568 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως. Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης της Εταιρίας
ανήλθαν σε 619 χιλ € παρουσιάζοντας μείωση κατά 80 χιλ. € περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσεως, αποτέλεσμα που οφείλεται στην μείωση του προσωπικού αλλά και στην γενικότερη
περιστολή των δαπανών .
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
Οι λειτουργικές ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.699 χιλ. € αντί 1.042 χιλ. €.
Καθαρές ζημίες μετά από φόρους
Οι Καθαρές Ζημίες μετά από φόρους κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως 2012, ανήλθαν
σε € 2.574 χιλ. από € 1.626 χιλ. αντίστοιχα εμφανίζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
της προηγούμενης χρήσεως.
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων & Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων – Διαθέσιμα
Το σύνολο των υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσμων και Μακροπρόθεσμων) της Εταιρίας ανέρχεται σε € 22.227 χιλ..
Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε € 74 χιλ.
Καθαρή Θέση
Η Καθαρή Θέση της Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως ανήλθε σε € 10.744 χιλ.
Πάγιο Ενεργητικό
Το Δεκέμβριο του 2011 έγινε επανεκτίμηση της αξίας όλων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Εταιρίας
από ανεξάρτητο εκτιμητή και επαναπροσδιορίστηκε η εύλογη αξία τους.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011

ΣΕΛΙΔΑ 4

Η διοίκηση της Εταιρίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στα δεδομένα της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας,
στοχεύει στη ριζική αναδιοργάνωση της επιχείρησης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Έχει ήδη προχωρήσει σε
διοικητική αναδιάρθρωση και ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα έχει δρομολογήσει μια
σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Οι ενέργειες αυτές εστιάζουν αφενός στην
περιστολή των λειτουργικών δαπανών, αφετέρου στην αύξηση του μεριδίου αγοράς με την ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει αποκτήσει η Εταιρία λόγω της ηγετικής παρουσίας της στον κλάδο επί 45
έτη. Παράλληλα μεθοδεύεται η κεφαλαιακή ανασυγκρότηση της Εταιρίας προκειμένου να βελτιωθεί η
ρευστότητα της και να μειωθεί ο τραπεζικός δανεισμός. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατάθεση € 2,5 εκ. από τον
βασικό μέτοχο κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν με σκοπό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Βασική επιδίωξη της διοίκησης στο δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης είναι η ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης
και εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της θα είναι ορατά το επόμενο έτος.
Ενότητα Β
Σημαντικά γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2012
Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012 καθώς και η
επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι τα ακόλουθα:
Α)
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας 56ο. χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η
Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδρίασε με απαρτία 77,76 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 6 μέτοχοι (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 77,76 % του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρίας (9.876.012 μετοχές σε σύνολο 12.700.000 μετοχών) και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο.
Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση από 01/01/2011 – 31/12/2011, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των νομίμων ελεγκτών επ’ αυτής.
Θέμα 2ο.
Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημίες) της χρήσης από 01/01/2011 – 31/12/2011.
Θέμα 3ο.
Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των νομίμων
ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011 καθώς και για τη
σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 01/01/2011 – 31/12/2011.
Θέμα 4ο.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για
την εταιρική χρήση από 01/01/2011 – 31/12/2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας για τις επόμενες χρήσεις.
Θέμα 5ο.
Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 ‐ 31/12/2012 εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία
DELTA Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές ‐ Λογιστές και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Βασίλειος Γιαννακουλόπουλος του
Ιωάννη με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 24571 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης του
Αλέξανδρου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 33841.
Θέμα 6ο.
Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη,
εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:
(1)Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Τακβόρ, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Θέτιδος 7), ΑΔΤ ΑΕ 552248, ΑΦΜ 002912069,
Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
(2)Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσης 208), ΑΔΤ Π 320257, ΑΦΜ
028044307, ΔΟΥ Κηφισιάς.
(3)Μιχαήλ Κομνηνέλλης του Ιωάννη, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (οδός Χανίων 38), ΑΔΤ Φ 044018, ΑΦΜ
033599147, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου.
(4)Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσης 208), ΑΔΤ Χ 066744, ΑΦΜ
143502119, ΔΟΥ Κηφισιάς.
(5)Ιωάννης Βλάχος του Βασιλείου, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου 16), ΑΔΤ
ΑΗ 622595, ΑΦΜ 022527263, ΔΟΥ Νέας Φιλαδέλφειας.
(6)Παναγιώτης Αναγνώστου του Θεμιστοκλή, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Απόλλωνος 17), ΑΔΤ Κ
337181, ΑΦΜ 019138756, ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου Αττικής, Ανεξάρτητο μέλος.
(7)Καλλιόπη Τσιάγκα του Χρήστου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Δήμητρος 14), ΑΔΤ ΑΚ 507026, ΑΦΜ
033206866, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Ανεξάρτητο μέλος.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 29/06/2017.
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Θέμα 7ο.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 37 του ν. 3693/2008,
αποτελούμενη από τους κ.κ. Παναγιώτη Αναγνώστου του Θεμιστοκλή, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι και Ιωάννη
Βλάχο του Βασιλείου. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Παναγιώτης Αναγνώστου του Θεμιστοκλή.
Θέμα 8ο.
Αποφασίσθηκε με 9.573.352 ψήφους υπέρ, και 302.660 ψήφους κατά, η παροχή έγκρισης στον βασικό μέτοχο κ.
Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, για κατάθεση χρημάτων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας.
Θέμα 9ο.
Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών που επιδιώκουν
παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
Θέμα 10ο.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν
ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.
Β)
Φόρος Εισοδήματος
Α.
Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3943/2011, σύμφωνα με τις οποίες τα κέρδη των ημεδαπών Ανωνύμων
Εταιριών κατά την χρήση 2012, φορολογούνται με συντελεστή 20% τα μη διανεμόμενα, ενώ στα διανεμόμενα θα
γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% , δεν έχουν εφαρμογή, τουλάχιστον όσον αφορά τα
αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης.
Ενότητα Γ
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το Β’ Εξάμηνο της τρέχουσας Οικονομικής Χρήσεως
Η δραστηριότητα της Εταιρίας επηρεάζεται άμεσα από τις ισχύουσες συνθήκες της οικονομίας και του κλάδου που
δραστηριοποιείται.
Για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας Οικονομικής χρήσεως οι κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι σχετίζονται
με:
Προμηθευτές – Αποθέματα
Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Εταιρία προχώρησε σε δραστική μείωση των αποθεμάτων της, προκειμένου να
προσαρμοστεί στα χαμηλότερα επίπεδα ζήτησης που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά και να βελτιώσει τη
ρευστότητα της. Η Εταιρία στο σύνολο των αγορών της, έχει τρεις συγκεκριμένους προμηθευτές εσωτερικού που
την προμηθεύουν με πρώτη ύλη (χάλυβα) και εμπορεύματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.
Πελάτες – Πιστώσεις πελατών
Λόγω της μεγάλης πελατειακής βάσης της Εταιρίας δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών της,
καθώς μόνο ένας πελάτης απορροφά πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών της. Η κρίση της εγχώριας αγοράς,
εγκυμονεί κινδύνους για τυχόν επισφάλειες και την δημιουργία αρνητικών ταμιακών ροών. Έναντι των κινδύνων
αυτών η διοίκηση παρακολουθεί και δεν διαθέτει τα είδη της σε πελάτες με επισφάλειες και τηρεί το
συμφωνημένο χρόνου πίστωσης εκτιμώντας ότι η πολιτική αυτή θα αντισταθμίσει τις τυχόν απώλειες εσόδων από
ενδεχόμενη συρρίκνωση της πελατειακής της βάσης. Παρά ταύτα, η διοίκηση της Εταιρίας έχει εμφανίσει στις
οικονομικές καταστάσεις της πρόβλεψη 1.050 χιλ. € για ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις από πελάτες και
θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ποσό καλύπτει τυχόν επισφάλειες πελατών, οι οποίες θα επανεκτιμηθούν κατά την
31.12.2012.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή για την Εταιρία
αναφορικά με τις εγχώριες συναλλαγές της, αφού διενεργούνται όλες σε ευρώ.
Το ίδιο ισχύει και για τις δανειακές της υποχρεώσεις οι οποίες είναι όλες σε ευρώ. Όσον αφορά τις συναλλαγές της
Εταιρίας με το εξωτερικό σε ξένα νομίσματα, η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τους
συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων,
όπως προαγοράς συναλλάγματος για την κάλυψη των τιμολογίων. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να εξοφλεί τις
υποχρεώσεις της προς τους ξένους προμηθευτές άμεσα, γεγονός που μειώνει σημαντικά την έκθεση στο
συναλλαγματικό κίνδυνο.
Επιτοκιακός κίνδυνος
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τις Ελληνικές Τράπεζες συνδέονται με επιτόκια euribor (πλέον
περιθώριο τραπέζης). Στην τρέχουσα περίοδο υπήρξε σημαντική μείωση των επιτοκίων η οποία μεθοδεύτηκε από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την καταπολέμηση της ύφεσης στην Ευρωζώνη. Τυχόν αύξηση των
βασικών επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2012, σε συνδυασμό με την πιθανή διαμόρφωση των περιθωρίων των
εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων σε υψηλότερα επίπεδα, θα προκαλέσουν μία περαιτέρω επιδείνωση των
αποτελεσμάτων της Εταιρίας λόγω του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους.
Το ήδη αρνητικό κλίμα στην εγχώρια αγορά, με ενδεχόμενη μετατόπιση μέσω αύξησης της επιτοκιακής
επιβάρυνσης από τα πιστωτικά ιδρύματα στις επιχειρήσεις θα επιβαρύνει την Εταιρία με πρόσθετο δανειακό
κόστος και θα μεγαλώσει την ανάγκη για επιπλέον δανειακά κεφάλαια καθώς και θα την εκθέσει σε κίνδυνο
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ταμιακών ροών. Σκοπός της Εταιρίας είναι η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου με την μείωση των
υφιστάμενων δανειακών κεφαλαίων και την μείωση , όσο είναι αυτό δυνατόν, του υψηλού χρηματοοικονομικού
κόστους.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας της Εταιρίας να εκπληρώσει τις ταμειακές του
υποχρεώσεις κυρίως όσον αφορά την πληρωμή προμηθευτών και τραπεζικών διευκολύνσεων και χορηγήσεων. Η
Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό με συνεχή παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων, μετρητών και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού.
Κίνδυνος της αγοράς
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις πιθανές αλλαγές στην αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού λόγω
αλλαγής στα επιτόκια και τις ισοτιμίες συναλλάγματος. Η Εταιρία έχει καθορίσει πολιτική και μεθόδους
παρακολούθησης για την διαχείριση τέτοιων κινδύνων.
Ενότητα Δ
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 εξαμήνου της χρήσης 2012, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και δεν
διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια της
προηγούμενης χρήσεως 2011.Συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις
της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται
οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης
καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την 30.06.2012.
Διεταιρικές πωλήσεις & αγορές εμπορευμάτων με συνδεδεμένες εταιρίες περιόδου από 01/01/2012 έως
30/06/2012
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 εταιρίες 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 εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012 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 που
περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την
χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012.
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 (30.06.2012)
(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 2011 και 2012 η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει
πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρίες.
Έσοδα & Έξοδα Εταιρίας
30/06/2012

30/06/2011

Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένες εταιρίες

Εσοδα

18.272

25.271

Λοιπά Έσοδα από συνδεδεμένες εταιρίες

1.872

248.811

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

20.144

274.082

Αγορές αγαθών από συνδεδεμένες εταιρίες

11.119

37.650

Λοιπά έξοδα από συνδεδεμένες εταιρίες

18.936

9.015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

30.055

46.665

ΕΞΟΔΑ

Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρίας & Διευθυντικού προσωπικού (συμπεριλαμβανόμενων των
εργοδοτικών εισφορών & των λοιπών παροχών & εξόδων) για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 και 2011
έχουν ως εξής:
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Αμοιβές Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικού Προσωπικού
30/06/2012

30/06/2011

Μισθοί & Αμοιβές Μελών Δ.Σ.

97.440

96.856

Μισθοί Διευθυντικού Προσωπικού

100.918

100.918

Παροχές & έξοδα μελών Δ.Σ.

14.210

13.504

Παροχές & έξοδα Διευθυντικού Προσωπικού

12.825

12.300

ΣΥΝΟΛΟ

225.393

223.578

30/06/2012

30/06/2011

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες

30.013

36.110

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

30.013

36.110

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρίες

37.737

22.738

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

37.737

22.738

30/06/2012

30/06/2011

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της
Διοίκησης

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

30/06/2012

30/06/2011

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της
Διοίκησης

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη

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.
Οινόφυτα Βοιωτίας , 28 Αυγούστου 2012

Μετά Τιμής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις
αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου
που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής
έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να
εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την
επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση
της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε
τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα
ότι η συνημμένη συνοπτική ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη
άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ENEΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα
ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΗΜ.

30/06/2012

31/12/2011

5
6

15.005.868
10.373

15.348.197
14.051

7

233.800

233.800

Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις

8

24.500

24.500

Αναβ/λόμενη φορολ. απαίτηση

9

193.593

186.668

15.468.134

15.807.216

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα

10

6.245.310

8.941.180

Χρεώστες & άλλοι λογ/σμοί

11

11.147.294

12.214.145

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

12

36.908

64.024

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

13

73.874

174.871

17.503.386
32.971.520

21.394.220
37.201.436

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

14

5.715.000

5.715.000

Αποθεματικά

15

5.029.030

7.603.955

10.744.030
10.744.030

13.318.955
13.318.955

Καθαρή Θέση Μετόχων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλόμενες φορ/κές υποχρεώσεις

9

3.402.951

3.436.440

Πρόβλεψη αποζ. προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

17
17
18

348.203
68.791
2.500.000

337.959
68.791
0

19
16

27.761
6.347.706

27.761
3.870.951

2.022.635

4.524.465

266.366

124.773

13.590.783
15.879.784
22.227.490

15.362.292
20.011.530
23.882.481

32.971.520

37.201.436

Προβλέψεις για φόρο εισοδήματος
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση Μ.Κ.
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & άλλοι λογ/μοί
Φόροι Πληρωτέοι
Χορηγήσεις Τραπεζών
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20

__________________
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά σε ευρώ)

ΣΗΜ.

01/0130/06/2012

01/0130/06/2011

01/0430/06/2012

01/0430/06/2011

Κύκλος Εργασιών

4

5.025.186

7.602.008

2.643.398

3.976.746

Κόστος πωλήσεων

20

5.914.950

7.746.717

3.085.577

4.201.564

-889.764

-144.709

-442.179

-224.818

Μικτά Κέρδη/ (Ζημίες)
Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα
από επενδύσεις

21

34.594

294.841

4.478

264.590

Τόκοι εισπραχθέντες

21

2.691

3.346

1.013

307

Έξοδα πωλήσεων και διανομής

20

619.710

699.404

323.063

326.796

Έξοδα διοίκησης

20

570.243

568.003

319.971

302.180

Άλλα λειτουργικά έξοδα

23

31.183

27.908

25.785

16.687

-2.073.615

-1.141.837

-1.105.507

-605.584

541.724

484.132

274.540

259.707

-2.615.339

-1.625.969

-1.380.047

-865.291

40.414

-99

12.475

3.805

-2.574.925

-1.625.870

-1.367.572

-861.486

-2.574.925

-1.625.870

-1.367.572

-861.486

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.574.925

-1.625.870

-1.367.572

-861.486

-2.574.925

-1.625.870

-1.367.572

-861.486

0

0

0

0

-0,2028

-0,1280

-0.1077

-0,0678

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα /έξοδα

24

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

25

Καθαρά Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου
μετά φόρων
(Α)
Κατανέμονται σε :
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους
(Α) + (Β)

27

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

28
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

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

10.917.011

-14.788.370

19.125.833

0

0

0

0

0

0

-1.625.870

-1.625.870

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2011

5.715.000

13.565.055

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

-16.414.240

17.499.963

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2012

5.715.000

13.565.055

680.579

1.370.143

1.666.415

8.915.402

-18.593.639

13.318.955

0

0

0

0

0

0

-2.574.925

-2.574.925

5.715.000

13.565.055

680.579

1.370.143

1.666.415

8.915.402

-21.168.564

10.744.030

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2011
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
περιόδου μετά από φόρους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
περιόδου μετά από φόρους

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2012
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες

30/06/2012

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων

30/06/2011

-2.615.339

-1.625.969

Αποσβέσεις

349.862

350.882

Προβλέψεις

0

-12.609

24.426

-247.738

541.724

484.132

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

2.695.870

2.147.940

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

1.066.847

722.523

-172.737

40.194

-419.347

-456.493

1.471.307

1.402.862

-3.855

-286.187

2.691

3.039

-1.164

-283.148

3.000.000

2.065.697

-4.571.141

-3.060.697

0

-9.256

-1.571.141

-1.004.256

-100.997

115.458

174.871

693.688

73.874

809.146

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 υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)

(γ)

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου
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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 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2012, στις 28 Αυγούστου 2012.

2.

Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως την
30η Ιουνίου της χρήσης 2012 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 2011. 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 & Λογιστικά Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά μετά
την χρήση 2011
Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Οι λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων που
είναι υποχρεωτικά για τα οικονομικά έτη με έναρξη πριν ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012.
Α) Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων που υιοθετήθηκαν
Τα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις και οι βελτιώσεις υφιστάμενων προτύπων, των οποίων η εφαρμογή είναι
υποχρεωτική για τις χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2011, παρατίθενται παρακάτω.
ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις ‐τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2011).
Μια οικονομική οντότητα μπορεί να συνάψει μία συμφωνία, όπως η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων,
όπου ο σχετικός λογιστικός χειρισμός μπορεί ή όχι να έχει ως αποτέλεσμα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που υπόκεινται στη συμφωνία να μεταβιβασθούν σε τρίτο μέρος (συνολικά ή εν μέρει). Η τροποποίηση
απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών για το σύνολο των μεταβιβαζόμενων χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που δεν αποαναγνωρίζονται και για οποιαδήποτε συνεχιζόμενη σχέση με τα μεταβιβασθέντα
περιουσιακά στοιχεία που αποαναγνωρίζονται, η οποία υπάρχει κατά την ημερομηνία αναφοράς, ανεξάρτητα από
τον χρόνο της σχετικής μεταβίβασης. Η τροποποίηση αυτή έχει επίδραση μόνο σε θέματα παρουσίασης. Η Εταιρεία
δεν αναμένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις Οικονομικές τους Καταστάσεις, εκτός από πιθανές
πρόσθετες γνωστοποιήσεις.
Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία δεν έχει
υιοθετήσει πρόωρα.
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ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2012 ).
Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 εστιάζουν στο πώς οι οικονομικές οντότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία των λοιπών
συνολικών εσόδων, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν οι οδηγίες σχετικά με τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή εάν αυτά τα στοιχεία μπορούν στη συνέχεια να
αναταξινομηθούν μέσω των αποτελεσμάτων. Η κύρια αλλαγή απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να
ομαδοποιήσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα σε δύο κατηγορίες: (α) σε αυτά που θα
μπορούσαν στη συνέχεια να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα (κατά την αποαναγνώριση ή τον διακανονισμό)
και (β) σε αυτά που δε θα αναταξινομηθούν.
Το ΔΛΠ 1 επιτρέπει επίσης στις οικονομικές οντότητες να παρουσιάζουν τα στοιχεία των λοιπών συνολικών
εσόδων, είτε μετά από τις σχετικές φορολογικές επιδράσεις είτε προ φόρων, με ένα ποσό που δείχνει το συνολικό
ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με αυτά τα στοιχεία. Οι οικονομικές οντότητες θα συνεχίσουν να
έχουν αυτή την επιλογή της φορολογικής απεικόνισης. Ωστόσο, εάν κάποια οικονομική οντότητα παρουσιάζει τα
στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων πριν από τις σχετικές φορολογικές επιδράσεις τότε απαιτείται ο φόρος να
κατανεμηθεί και να γνωστοποιηθεί ξεχωριστά για καθεμία από τις δύο κατηγορίες των λοιπών συνολικών εσόδων.
Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας ή
στη δραστηριότητα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
Οικονομικές τους Καταστάσεις.
ΔΛΠ 12, Φόροι εισοδήματος – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012).
Η τροποποίηση εισάγει την υπόθεση ότι η λογιστική αξία των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιμετρούνται
χρησιμοποιώντας το μοντέλο εύλογης αξίας βάσει του ΔΛΠ 40, θα ανακτηθεί μέσω της πώλησής τους και
αντίστοιχα ο σχετικός αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να υπολογίζεται στη βάση πώλησης. Η υπόθεση αναιρείται
εάν τον επενδυτικό ακίνητο αποσβαίνεται και εμπεριέχεται σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο που στόχος του είναι να
αναλώσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη του επενδυτικού ακινήτου κατά τη διάρκεια του χρόνου και όχι
μέσω πώλησης. Ειδικότερα, το ΔΛΠ 12 εισάγει την απαίτηση υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου επί των μη
αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιμετρούνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναπροσαρμογής
βάσει του ΔΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησής
τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
ΔΛΠ 19, Παροχές σε εργαζομένους ‐ τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να αναγνωρίζουν όλες τις αλλαγές στις υποχρεώσεις
καθορισμένων παροχών και στην εύλογη αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, όταν
συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Αυτό εξαλείφει την μέθοδο ‘περιθωρίου’, η οποία επέτρεπε στις οικονομικές
οντότητες να μην αναγνωρίζουν τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αν ήταν εντός ενός περιθωρίου (όντας το
μεγαλύτερο από το 10% των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και το 10% των υποχρεώσεων του
προγράμματος) και να αναβάλλουν την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών εκτός του εν λόγω
περιθωρίου. Η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τις αλλαγές στην καθαρή
υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών σε τρεις συνιστώσες: (α) το κόστος υπηρεσιών, (β) τον
καθαρό τόκο της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών‐και οι δύο
παρουσιάζονται στο αποτέλεσμα, και (γ) την επανακαταμέτρηση της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού
στοιχείου) καθορισμένων παροχών ‐ που παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και δεν ανακυκλώνεται μέσω
των αποτελεσμάτων.Επιπλέον γνωστοποιήσεις απαιτούνται με έμφαση στα παρακάτω συγκεκριμένα θέματα: (α)
τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών της οικονομικής οντότητας και τα ποσά στις
οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν από τα εν λόγω προγράμματα, (β) οι κίνδυνοι που απορρέουν από τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών, περιλαμβανομένης της ανάλυσης ευαισθησίας για κάθε σημαντική
αναλογιστική παραδοχή, (γ) η συμμετοχή σε προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών. Η Εταιρεία βρίσκονται στη
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης.
ΔΛΠ 27, Ατομικές οικονομικές καταστάσεις ‐ τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το
ΔΛΠ 27 “Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις”. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό
χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο
μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 “Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις” και του ΔΛΠ 31 “Συμμετοχές σε
κοινοπραξίες” που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες ‐ τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΛΠ 28 “Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες” αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 “Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις”. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις
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επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του
ΔΠΧΑ 11. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση‐ τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014).
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το νόημα της πρότασης “υφίσταται στο παρόν νομικά επιβαλλόμενο δικαίωμα για
συμψηφισμό” και επίσης διευκρινίζει την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 στα συστήματα. Οι
τροποποιήσεις του ΔΛΠ 32 εφαρμόζονται αναδρομικά και επιτρέπεται πρόωρη εφαρμογή. Σε περίπτωση όμως που
μια εταιρεία επιλέξει την πρόωρη εφαρμογή, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγματοποιήσει
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 για το συμψηφισμό χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις είναι μέρος του σχεδίου περί
συμψηφισμών του ΣΔΛΠ και δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
H τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή τη δυνητική επίδραση των
συμψηφισμών, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων συμψηφισμού που σχετίζονται με τα αναγνωρισμένα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισμένες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην
οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.Η Εταιρεία δεν έχει ακόμα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της
τροποποίησης και δεν μπορεί να την εφαρμόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα ‐ τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει προϋποθέσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις προστέθηκαν, με τις
περισσότερες από αυτές να μεταφέρονται αμετάβλητες από το ΔΛΠ 39. Κατά συνέπεια, μια χρηματοοικονομική
υποχρέωση επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αν διακρατείται προς πώληση ή
προσδιορίζεται ως επιμετρούμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
εύλογης αξίας, και οι λοιπές υποχρεώσεις επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Σε αντίθεση με τις απαιτήσεις
για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις ταξινόμησης για ενσωματωμένα παράγωγα έχουν
διατηρηθεί.Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, οι οποίες
προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και σχετίζονται με αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο
της οικονομικής οντότητας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. Ωστόσο, κατ
ʹεξαίρεση, εφόσον κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε μια λογιστική αναντιστοιχία (όταν υπάρχει μια αντίστοιχη θέση σε
περιουσιακό στοιχείο το οποίο επίσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων), είναι δυνατόν να
ληφθεί μια αμετάκλητη απόφαση για την αναγνώριση ολόκληρης της μεταβολής στην εύλογη αξία της
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στα αποτελέσματα.Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές τηςς καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την
Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει και η Εταιρεία
εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουάριο 2015).
Η τροποποίηση αλλάζει την ημερομηνία έναρξης ώστε το ΔΠΧΑ 9 απαιτείται να εφαρμοστεί σε ετήσιες περιόδους
αρχής γενομένης από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή. Η τροποποίηση επίσης
μεταβάλλει την περίπτωση απαλλαγής από την αναδημοσίευση προηγούμενων περιόδων. Οικονομικές οντότητες
που αρχικά εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 σε περιόδους που ξεκινούν: (α) πριν την 1 Ιανουαρίου 2012 δεν χρειάζεται να
αναδημοσιεύσουν προηγούμενες χρήσεις και δεν απαιτείται να παρέχουν τροποποιημένες γνωστοποιήσεις, (β) από
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και πριν την 1 Ιανουαρίου 2013 πρέπει να επιλέξουν είτε να παρέχουν τροποποιημένες
γνωστοποιήσεις είτε να αναδημοσιεύσουν προηγούμενες περιόδους, (γ) από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013
απαιτείται να παρέχουν τροποποιημένες γνωστοποιήσεις και δεν χρειάζεται να αναδημοσιεύσει προηγούμενες
περιόδους.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το
ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει η Εταιρεία εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου
2015.
ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται
στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει
εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική
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οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, ένας
επενδυτής υποχρεούται να ενοποιήσει μια επένδυση όταν πληρούνται και τα τρία κριτήρια: (α) η οικονομική
οντότητα έχει δικαίωμα πάνω στην επένδυση, (β) ο επενδυτής εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές
αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην επένδυση και (γ) ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τις
αποδόσεις. Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές
αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης
διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς
επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.
ΔΠΧΑ 11, Από κοινού συμφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή.
Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο
λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες.
Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να
υπάρχει από κοινού έλεγχος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές
οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή
11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 13, Επιμέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα.
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση
των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα
χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διερμηνεία 20,Κόστος απoψίλωσης κατά την παραγωγική φάση ορυχείου επιφάνειας (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2013).
Η διερμηνεία αποσαφηνίζει το πότε και πώς λογιστικοποιείται το κόστος εξόρυξης. Ισχύει για εργασίες εξόρυξης
επιφάνειας, όπου οικονομικές οντότητες μπορεί να χρειαστεί να απομακρύνουν άχρηστα υλικά εξόρυξης για να
αποκτήσουν πρόσβαση σε κοιτάσματα ορυκτών. Αυτή η δραστηριότητα απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών είναι
γνωστή ως ‘αποψίλωση’. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ) Προτεινόμενες βελτιώσεις Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 προσχέδιο προτεινόμενων τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ στα πλαίσια του ετήσιου
προγράμματος βελτίωσης. Η ημερομηνία εφαρμογής για κάθε μια από τις ακόλουθες προτεινόμενες από το ΣΔΛΠ
τροποποιήσεις, εάν οριστικοποιηθούν, θα είναι ετήσιες περίοδοι αρχής γενομένης από ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2013, με επιτρεπόμενη την πρόωρη υιοθέτηση.
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1 για την συγκριτική πληροφόρηση κατά την προετοιμασία
των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας οι οποίες περιέχουν παραπάνω από τις ελάχιστες
απαιτούμενες συγκριτικές πληροφορίες. Αν παρέχεται επιπρόσθετη πληροφόρηση θα πρέπει να προετοιμαστεί
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και η συγκριτική πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται στις σχετικές σημειώσεις για τις
συγκεκριμένες επιπρόσθετες καταστάσεις. Η τροποποίηση εξετάζει επίσης δύο πτυχές των απαιτήσεων
συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου η οικονομική οντότητα αλλάζει λογιστικές πολιτικές ή κάνει αναδρομικές

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011

ΣΕΛΙΔΑ 17

αναδημοσιεύσεις ή αναταξινομήσεις.Πρόκειται για τα εξής: (α) η αρχική κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης
θα πρέπει να παρουσιαστεί όπως στην αρχή της συγκριτικής περιόδου που απαιτείται από το ΔΛΠ 1 ( και όχι της
προγενέστερης συγκριτικής περιόδου, όπως γίνεται σήμερα) και (β) σχετικές σημειώσεις δεν απαιτούνται να
συνοδεύουν αυτήν την αρχική κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης πέρα από οτιδήποτε απαιτείται από το
ΔΛΠ 1 (που αναφέρεται σε συγκριτική πληροφόρηση αναταξινομηθέντων ποσών) και το ΔΛΠ 8. Η τροποποίηση θα
επικαιροποιήσει τον αντικειμενικό σκοπό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για να αντικατοπτρίζει το
Εννοιολογικό Πλαίσιο που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010.
ΔΛΠ 16, Ενσώματα πάγια στοιχεία.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης πρέπει να ταξινομείται ως ενσώματο πάγιο στοιχείο
όταν η οικονομική οντότητα προσδοκά την χρησιμοποίηση του για περισσότερες από μία περιόδους, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση ταξινομείται ως απόθεμα.
ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση.
Οι τροποποιήσεις θα διευκρινίσουν ότι ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με διανομή στους ιδιοκτήτες ενός
μετοχικού τίτλου και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με το κόστος των συναλλαγών μεταξύ ιδιοκτητών, πρέπει
να λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 ‘Φόροι Εισοδήματος’. Ως αποτέλεσμα, ανάλογα με τις περιστάσεις
τα στοιχεία αυτά του φόρου εισοδήματος θα μπορούν να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσματα.
ΔΛΠ 34, Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για ένα συγκεκριμένο αναφερόμενο
κλάδο πρέπει να γνωστοποιείται μόνο όταν τα ποσά παρέχονται τακτικά στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων και υπάρχει ουσιώδης μεταβολή στο σύνολο τους για τον συγκεκριμένο κλάδο σε σχέση με τα ποσά
που έχουν γνωστοποιηθεί στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία
αναφορά στα ποσά που παρέχονται τακτικά στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

4.

Λειτουργικοί Τομείς

Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που
εμπορεύεται και παράγει. Λόγω της μεγάλης πελατειακής βάσης της Εταιρίας δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης
από μερίδα πελατών της, καθώς μόνο ένας πελάτης απορροφά πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών της.
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 01/01‐30/06/2012 και 01/01‐30/06/2011 κατά κατηγορία
οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΩΔ‐2003 είναι η εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

30/06/2012
3.988.260

5.796.612

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα &
σιδηροκραμάτων

107.820

290.931

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

929.106

1.514.465

5.025.186

7.602.008

272.2

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

271.0
515.2

ΣΥΝΟΛΟ

5.

30/06/2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 αναλύονται ως εξής:
Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια &
τεχνικά
έργα

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2011
Προσθήκες

6.955.577

8.478.898

8.196.732

978.746

170.196

24.780.149

0

57.513

437.517

769

19.615

515.414

Απομειώσεις παγίων

(523.265)

(1.539.064)

0

0

0

(2.062.329)

Υπόλοιπο 31.12.2011

6.432.312

6.997.347

8.634.249

979.515

189.811

23.233.234

Πρόβλεψη αποσβέσεων
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Υπόλοιπο 1.1.2011

0

(241.410)

(6.554.556)

(437.540)

(126.479)

(7.359.985)

Επιβάρυνση 12μήνου 2011

0

(98.302)

(367.216)

(63.091)

(8.956)

(537.565)

Διαγραφή λόγω πωλήσεων

0

0

0

12.513

0

12.513

Υπόλοιπο 31.12.2011

0

(339.712)

(6.921.772)

(488.118)

(135.435)

(7.885.037)

Αναπόσβεστη αξία
31/12/2011

6.432.312

6.657.635

1.712.477

491.397

54.376

15.348.197

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2012

6.432.312

6.997.347

8.634.249

979.515

189.811

23.233.234

Προσθήκες

0

0

3.855

0

0

3.855

Πωλήσεις ‐ Μειώσεις
παγίων

0

0

0

0

0

0

Υπόλοιπο 30.06.2012

6.432.312

6.997.347

8.638.104

979.515

189.811

23.237.089

Υπόλοιπο 1.1.2012

0

(339.712)

(6.921.772)

(488.118)

(135.435)

(7.885.037)

Επιβάρυνση Α’ Εξαμήνου
2012

0

(48.901)

(259.693)

(33.003)

(4.587)

(346.184)

Πωλήσεις ‐ Μειώσεις
παγίων

0

0

0

0

0

0

Υπόλοιπο 30.6.2012

0

(388.613)

(7.181.465)

(521.121)

(140.022)

(8.231.221)

Αναπόσβεστη αξία
30/06/2012

6.432.212

6.608.734

1.456.639

458.394

49.789

15.005.868

Πρόβλεψη αποσβέσεων

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

6.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011

146.092

Προσθήκες

0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

146.092

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011

(120.709)

Προσθήκες

(11.332)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

(132.041)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011

14.051

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

146.092

Προσθήκες

0

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012

146.092

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

(132.041)
(3.678)

Προσθήκες
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012

(135.719)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2012
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7.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Αφορά τη συμμετοχή της μητρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της, μη εισηγμένης στο Χ.Α., εταιρείας
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. Την 30/06/2012, 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 :

30/06/2012
233.800

EUROPA
8.

31/12/2011
233.800

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).
30/06/2012
Εγγυήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες
(ΔΕΗ – ΟΤΕ)

31/12/2011
16.448

16.448

527

527

Εγγυήσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
(Ταμείο Εθν.Οδοποιίας κλπ.)
Εγγύηση για προκαταβολή μισθωμάτων leasing
Σύνολο

9.

7.525

7.525

24.500

24.500

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις & απαιτήσεις

Στον πίνακα παρατίθεται η μεταβολή των αναβαλλόμενων υποχρεώσεων & απαιτήσεων από την αρχή του χρόνου
έως την λήξη του Α’ Εξαμήνου 2012.
31/12/2011

Μεταβολές
στην Περίοδο

Προβλέψεις Φορολογίας Εισοδήματος

3.506.536

(33.489)

3.473.047

Πρόβλεψη φόρου λόγω
μεταβολής μελλοντικών συντελεστών φορολογίας

(335.832)

0

(335.832)

265.736

0

265.736

3.436.440

(33.489)

3.402.951

31/12/2011

Μεταβολές
στην Περίοδο

130.000

0

130.000

56.668

6.925

63.593

186.668

6.925

193.593

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

Αναβαλλόμενη φορολογία από διαφορά αναπροσαρμογής
Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών
Πρόβλεψεις Αποζημίωσης Προσωπικού
Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

10.

30/06/2012

30/06/2012

Αποθέματα

Αποθέματα

30/06/2012

31/12/2011

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

2.792.461

3.159.556

0
2.913.553

0
4.624.267

0
383.671

0

Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων

155.625

1.157.357
0

Σύνολο

6.245.310
8.941.180
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του εξαμηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους
και περιλαμβάνει το κόστος αγοράς, παραγωγής ή μετατροπής και λοιπά έξοδα. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
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εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
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.

11.

Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί

Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής :
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

30/06/2012

Πελάτες εμπορίου

31/12/2011

5.513.206

Διάφοροι χρεώστες
Επιταγές εισπρακτέες

203.651

131.343

6.304.893

6.407.619

Γραμμάτια εισπρακτέα
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

6.725.183

175.544

0

(1.050.000)

(1.050.000)

11.147.294
12.214.145
Σύνολο
Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση τους σε μακροπρόθεσμες μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της περιόδου. Δεν
υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία απαιτήσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της
επιχείρησης.

12.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις που έχει κάνει η μητρική εταιρεία στην οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά σε μετοχές των εισηγμένων, στο Χ.Α., εταιρείων ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και ΣΑΝΥΟ
ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Οι μετοχές αυτές αποτιμήθηκαν στην εύλογη τους αξία.
Οι επενδύσεις αναλύονται ως εξής :
ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜETOXIKH
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Σύνολο

13.

Τεμάχια

30/06/2012

30/06/2012

31/12/2011

132.000

0,02

2.640

5.280

122.385
254.385

0,28

34.268
36.908

58.744
64.024

Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα
30/06/2012

31/12/2011

Μετρητά στα ταμεία

13.342

3.764

Υπόλοιπα τραπεζών

60.532

171.107

Σύνολο

73.874

174.871

14.

Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριμένο
12.700.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0.45 η καθεμία
Εκδοθέν
12.700.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0.45 η καθεμία

30/06/2012

31/12/2011

5.715.000

5.715.000

30/06/2012

31/12/2011

5.715.000

5.715.000

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, είναι πλήρως εξοφλημένο, και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πέντε
εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (€ 5.715.000) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια
επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 45 λεπτών (€ 0.45).
Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και έχουν δικαίωμα ψήφου.
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15.

Αποθεματικά
Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2011
Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

14.634.148

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011
Μεταβολή Α’ Εξαμήνου 2011
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2011

0

0

0

0

0

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

14.634.148

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012
Τακτικό
Αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

14.634.148

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012
Μεταβολή Α’ Εξαμήνου 2012
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2012

0

0

0

0

0

680.579

1.370.143

1.666.415

10.917.011

14.634.148

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 διανομής
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 λογιστικοποιηθεί 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.

16.
Α.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

30/06/2012
Αναβαλλόμενη φορ/κή υποχρέωση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού για συνταξιοδότηση
Υποχρεώσεις από χρημ/κές μισθώσεις
Προβλέψεις φόρου εισοδήματος (λογιστικές διαφορές)

31/12/2011

3.402.951

3.436.440

348.203

337.959

27.761

27.761

68.791

68.791

Καταθέσεις μετόχων για επικείμενη αύξηση Μ.Κ.

2.500.000

0

Σύνολο

6.347.706

3.870.951

Β. Τραπεζικός Δανεισμός
Όλα τα δάνεια 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.

30/06/2012
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών δανείων

31/12/2011

3.000.000

6.375.000

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια

10.590.783

8.987.292

Σύνολο

13.590.783

15.362.292
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Ομολογιακά Δάνεια
Τα ομολογιακά δάνεια είναι απλά μη μετατρέψιμα σε μετοχές και μη διαπραγματεύσιμα σε αγορές , 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, με επιτόκιο ίσο με Euribor εξαμήνου 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 Εταιρίας.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι πληρωτέες προς τις τράπεζες ως ακολούθως :
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Eντός έτους (1 – 365)

2012

2011

13.590.783

15.362.292

Από 2 έως 3 έτη (366 – 1095)

0

0

ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ (1096 – 1825)

0

0

13.590.783

15.362.292

Tα συνολικώς αναληφθέντα δάνεια της εταιρίας στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012
ανήλθαν σε 3.000.000 ευρώ τα οποία αφορούν εξ’ ολοκλήρου βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό για
χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και οι εξοφλήσεις ανήλθαν σε 4.571.141 ευρώ, ποσό το οποίο
αφορά εξόφληση δόσεων ομολογιακών δανείων ύψους 3.375.000 ευρώ & εξόφληση δόσεων βραχυπρόθεσμου
τραπεζικού δανεισμού ύψους 1.196.141 ευρώ.
Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως για τις παραγγελίες του εξωτερικού της
Εταιρίας την 30/06/2012 & 31/12/2011 αναλύονται ως εξής:

30/06/2012

31/12/2011

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σε ( € )

1.170.590

709.500

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σε ( $ )

261.800

1.363.345

17.

Προβλέψεις

H Εταιρία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2009. Παρότι η έκβαση ενός φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί αξιόπιστα, η εταιρεία 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 30.06.2012 ανέρχεται σε:
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2012 & 1.1.2011
(Μείον):Προβλέψεις που συμψηφίστηκαν μέσα στην χρήση
(Πλέον):Προβλέψεις αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα χρήσης
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΝ 30.06.2012 & 31.12.2011

30.06.2012

31.12.2011

68.791

83.495

0

(42.695)

0

27.991

68.791

68.791

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, 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 εταιρεία «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 εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
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Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2011 διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές όπου δεν προέκυψαν
επιπλέον 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 εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα
του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση και οι
νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές
επιδράσεις στην οικονομική θέση της εταιρείας 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 εταιρεία, 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 :
30/06/2012
31/12/2011
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων
Υποχρεώσεων την 01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα
Πρόβλεψη αποζημίωσης χρήσης 2012 & 2011 αντίστοιχα
Μείον:
Αντιλογισμός πρόβλεψης προηγ. περιόδου λόγω αποχώρησης προσωπικού στη χρήση
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους
χρήσεως

18.

337.959
34.624

301.941
74.386

(24.379)

(38.368)

348.203

337.959

Καταθέσεις μετόχων για επικείμενη αύξηση Μ.Κ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 20η Ιανουαρίου 2012 η Εταιρία λόγω της μεγάλης έλλειψης
τραπεζικών κεφαλαίων εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας και για σκοπούς ενίσχυσης της ρευστότητάς της,
αποφάσισε όπως παράσχει άδεια στον μεγαλομέτοχο της Εταιρίας κ.Λιμπαρέτ Τζιρακιάν όπως καταθέσει σε
τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εξολοκλήρου σε επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

19.

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης 2008 προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος με εταιρεία leasing που εδρεύει στο Νομό Αττικής.
30/06/2012
Υποχρέωση στον Ισολογισμό την 01.01.2012
Μείον :Επιβάρυνση εξόδων στα Αποτελέσματα Χρήσης
Υποχρέωση στον Ισολογισμό την 30.06.2012

20.

31/12/2011

27.761

37.017

0

9.256

27.761

27.761

Προμηθευτές & άλλοι λογαριασμοί
30/06/2012

31/12/2011

Πιστωτές Εμπορίου

761.933

518.775

Επιταγές Πληρωτέες

814.776

2.293.597

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικά ταμεία

49.766

127.193

Υποσχετικές Πληρωτέες

88.524

1.382.165

Μερίσματα Πληρωτέα

423

Διάφοροι Πιστωτές
Σύνολο Προμηθευτές & άλλοι λογ/μοί

423

307.211

202.312
4.524.465

2.022.633

Υποχρεώσεις από φόρους

266.366

124.773

Χορηγήσεις Τραπεζών

13.590.783

15.362.292

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

15.879.782

20.011.530

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

21.

Κόστος Πωλήσεων & κατανομή εξόδων ανά κέντρο κόστους
30/06/2011 (Ποσά σε ευρώ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ‐ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Κόστος Ανάλωσης
Υλικών & Προιόντων

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

6.377.503

85.095

634

6.463.232

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

692.098

424.599

262.130

1.378.827

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

137.729

26.530

122.977

287.236

Παροχές Τρίτων

165.159

36.185

39.276

240.620

Φόροι‐Τέλη

31.387

11.421

67.548

110.356

Λοιπά έξοδα

37.714

55.052

47.354

140.120

Προβλέψεις Προσωπικού

28.710

2.571

11.570

42.851

276.417

57.951

16.514

350.882

7.746.717

699.404

568.003

9.014.124

Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΑ

30/06/2012 (Ποσά σε ευρώ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

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

22.

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

4.619.571
689.102
106.207
146.529
33.636
26.394
23.198
270.313
5.914.950

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

68.532
389.180
14.852
31.667
12.387
39.487
2.077
61.528
619.710

ΣΥΝΟΛΟ

376
250.427
158.966
35.734
63.646
33.725
9.348
18.021
570.243

4.688.479
1.328.709
280.025
213.930
109.669
99.606
34.623
349.862
7.104.903

Άλλα λειτουργικά έσοδα & έσοδα από τόκους & επενδύσεις

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως κατωτέρω:
Άλλα Λειτουργικά Έσοδα

30/06/2012

30/06/2011

0

247.738(*)

Ενοίκια από ακίνητα

1.872

1.036

Συναλλαγματικές διαφορές από εμπορικές δραστηριότητες

26.706

45.322

Λοιπά Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

6.016

745

Σύνολο

34.594

294.841

30/06/2012

30/06/2011

2.691

3.039

Τόκοι καταθέσεων

0

306

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων

0

1

2.691

3.346

Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου συμμετοχής στην EUROPA

Έσοδα από τόκους
Τόκοι τρεχούμενων λογαριασμών πελατών

Σύνολο

(*):Την 30η Ιουνίου 2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΒΕΕ» ενέκρινε την μείωση του Μ.Κ. της που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γ.Σ. της 21ης Ιανουαρίου 2011 και
εγκρίθηκε από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος την 1η Μαρτίου 2011 με την με αριθμό πρωτοκόλλου 218 απόφασή
της. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 6,60 ευρώ.Για τον λόγο αυτό η
εταιρία έλαβε το ποσό των 247.737,60 € χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό της εν λόγω συμμετοχής.
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23.

Άλλα Λειτουργικά έξοδα

Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής:

30/06/2012
Συναλλαγματικές διαφορές από εμπορικές δραστηριότητες
Λοιπά έξοδα
Πρόβλεψη Φόρου Λογιστικών Διαφορών

30/06/2011

0

11

4.066

12.693

0

15.204

Αποτίμηση Μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.

27.117

0

Σύνολο

31.183

27.908

24.

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Ο παραπάνω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

30/06/2012

30/06/2011

526.016

445.921

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

6.963

9.699

Λοιπά συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα

8.745

28.512

541.724

484.132

Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων

Σύνολο

25.

Φόρος εισοδήματος

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

30/06/2012

30/06/2011

Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος

33.489

29.313

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

6.925

1.218

0

‐30.432

40.414

99

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος :

Αντιλογισμός αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από
υποτίμηση αποθεμάτων της 31.12.2011 & 31.12.2010 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 και ο οποίος ανέρχεται σε 20 %.

26.

Μερίσματα

Μετά το ζημιογόνο αποτέλεσμα της Εταιρίας κατά την χρήση 2011 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 2011.

27.

Ανθρώπινο Δυναμικό & Κόστος ανθρώπινου δυναμικού

Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 51 άτομα την 30 Ιουνίου 2012 ενώ στις 30 Ιουνίου 2011 ήταν
75 άτομα. Το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στην εταιρεία αναλύεται ως ακολούθως:

30/06/2012
Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Παροχές εργαζομένων
Σύνολο

28.

30/06/2011

1.108.582

1.097.437

219.588

266.223

539

15.167

1.328.709

1.378.827

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) Περιόδου μετά από φόρους

Οι Ζημίες μετά από φόρους για την περίοδο 01/01‐30/06/2012 ανέρχονται σε 2.574.925 € σε σχέση με τις ζημίες μετά
από φόρους της αντίστοιχης περιόδου που ανήλθαν σε 1.625.870 €.

29.

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 12.700.000 κοινές ανώνυμες μετοχές) και είναι ζημίες 0,2028 €/ανά μετοχή για την
περίοδο 01/01‐30/06/2012.
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30.

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 εξαμήνου της χρήσης 2012, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν
διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια της
προηγούμενης χρήσεως 2011 και συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση και τις
επιδόσεις της μητρικής εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στους κατωτέρω πίνακες
παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, κατά το πρώτο εξάμηνο της
τρέχουσας χρήσης καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την
30.06.2011.
Διεταιρικές πωλήσεις & αγορές εμπορευμάτων με συνδεδεμένες εταιρείες περιόδου από 01/01 έως 30/06/2012
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
εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2011 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 εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012.
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 (30.06.2012)
(iii) την φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη καθώς &
(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 2011 και 2012 η εταιρία δεν έχει σχηματίσει
πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρίες.
Έσοδα & Έξοδα Εταιρίας

30/06/2012

30/06/2011

Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένες εταιρείες

18.272

25.271

Λοιπά Έσοδα από συνδεδεμένες εταιρείες

1.872

248.811

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

20.144

274.082

Αγορές αγαθών από συνδεδεμένες εταιρείες

11.119

37.650

Λοιπά έξοδα από συνδεδεμένες εταιρείες

18.936

9.015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

30.055

46.665

Εσοδα

ΕΞΟΔΑ

Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρίας & Διευθυντικού προσωπικού (συμπεριλαμβανόμενων των
εργοδοτικών εισφορών & των λοιπών παροχών & εξόδων) για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 και 2011
έχουν ως εξής:
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικού Προσωπικού

30/06/2012

30/06/2011

Μισθοί & Αμοιβές Μελών Δ.Σ.

97.440

96.856

Μισθοί Διευθυντικού Προσωπικού

100.918

100.918

Παροχές & έξοδα μελών Δ.Σ.

14.210

13.504

Παροχές & έξοδα Διευθυντικού Προσωπικού

12.825

12.300

ΣΥΝΟΛΟ

225.393

223.578

30/06/2012

30/06/2011

30.013

36.110

Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

30.013

36.110

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες

37.737

22.738

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

37.737

22.738

30/06/2012

30/06/2011

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της
Διοίκησης

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

30/06/2012

30/06/2011

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της
Διοίκησης

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

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.

31.

Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που να είναι άξια αναφοράς και να επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρίας που να έλαβαν χώρα από την 30η Ιουνίου 2012 μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως της εξαμηνιαίας
Ενδιάμεσης Οικονομικής Κατάστασης.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 28 Αυγούστου 2012

Οι δηλούντες
Λιμπαρέτ Τ. Τζιρακιάν

Άρις Τζιρακιάν

Α.Δ.Τ.ΑΕ ‐ 552248

Α.Δ.Τ. Π ‐ 320257

Πρόεδρος Δ.Σ
Συμβουλίου &
Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μιχαήλ
Κομνηνέλλης
Α.Δ.Τ. Φ – 044 018
Α.ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
49048

Πέτρος
Πέτρενας
Α.Δ.Τ. – AI 053087

Οικονομικός
Διευθυντής &
Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού
Συμβουλίου

Υπεύθυνος
Λογιστηρίου
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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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
(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

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης

Με σύμφωνη γνώμη

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων

:28 Αυγούστου 2012

Νόμιμος Ελεγκτής

Γιαννακουλόπουλος Βασίλειος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.24571

Ελεγκτική Εταιρία

B.D.O. DELTA A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές (Α.Μ.153)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.06.2012

31.12.2011

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

15.005.868

15.348.197

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

10.373

14.051

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

01.01-30.06.2012

01.01-30.06.2011

-2.615.339

-1.625.969

Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

451.893

444.968

Αποσβέσεις

349.862

350.882

Αποθέματα

6.245.310

8.941.180

Προβλέψεις

0

-12.609

Απαιτήσεις από πελάτες

5.513.206

6.725.183

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημίες)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.744.870

5.727.857

32.971.520

37.201.436

επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

24.426

-247.738

541.724

484.132

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

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.715.000

5.715.000

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

2.695.870

2.147.940

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

5.029.030

7.603.955

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

1.066.848

722.523

(α)

10.744.030

13.318.955

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

-172.737

40.194

(γ)=(α)

10.744.030

13.318.955

Μείον

6.347.706

3.870.951

13.590.783

15.362.292

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

(δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(γ)+(δ)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

-419.347

-456.493

1.471.307

1.402.862

-286.187

2.289.001

4.649.238

22.227.490

23.882.481

Επενδυτικές Δραστηριότητες

32.971.520

37.201.436

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων

-3.855

Τόκοι εισπραχθέντες

2.691

3.039

-1.164

-283.148

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΆΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-30.06.2012

01.01-30.06.2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 & 1.1.2011 αντίστοιχα)

13.318.955

21.415.787

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-2.574.925

-583.750

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως περιόδου (30.06.2012 & 30.06.2011 αντίστοιχα)

10.744.030

20.832.037

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

3.000.000

2.065.697

Εξοφλήσεις δανείων

-4.571.141

-3.060.697

(γ)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου

(α) + (β) + (γ)

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2011.

0

-9.256

-1.571.141

-1.004.256

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

-100.997

115.458

174.871

693.688

73.874

809.146

2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2011 και γίνεται εκτενής αναφορά στην σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

3.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας 4. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα ένα (51) την 30/06/2012 & σε εβδομήντα πέντε (75) άτομα την 30/06/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5.Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων (σημείωση 17) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα ακόλουθα:
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Εταιρία

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

68.791

Κύκλος εργασιών

Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

348.203

Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)

01.01-30.06.2012

01.01-30.06.2011

01.04-30.06.2012

01.04-30.06.2011

5.025.186

7.602.008

2.643.398

3.976.746

-889.764

-144.709

-442.179

-224.818
-858.046

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

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

-2.049.187

-1.393.377

-1.084.734

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της επιχείρησης.

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

-2.615.339

-1.625.969

-1.380.047

-865.291

7.Οι διεταιρικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου την 30.06.2012 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24 είναι οι εξής:

Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους

-2.574.925

-1.625.870

-1.367.572

-861.486

-2.574.925

-1.625.870

-1.367.572

-861.486

0

0

0

0

-2.574.925

-1.625.870

-1.367.572

-861.486

-2.574.925

-1.625.870

-1.367.572

-861.486

-0,2028

-0,1280

-0,1077

-0,0678

-1.699.325

-1.042.495

-948.439

-718.694

(A)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Εταιρία

Κατανέμονται σε :

(α) Έσοδα

20.144

Ιδιοκτήτες Μητρικής

(β) Έξοδα

30.055

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους

(γ) Απαιτήσεις

30.013

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους

(δ) Υποχρεώσεις

37.737

Κατανέμονται σε :

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

225.393

(Β)
(Α) + (B)

Ιδιοκτήτες Μητρικής

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

0

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

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

0

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων

8.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου,μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια.Η εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ κατέχει την 30/06/2012 572.990 κοινές
ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 28 Αυγούστου 2012

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΛΙΜΠΑΡΕΤ Τ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ

ΠΕΤΡΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ 552248

ΑΔΤ Π 320257

ΑΔΤ Φ-044018

ΑΔΤ ΑΙ-053087

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ
49048

