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Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για την έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
χρήσεως 2012

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλουμε συνημμένα στη
παρούσα Γενική Συνέλευση τις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική περίοδο
1/1/2012-31/12/2012 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για την καλύτερη ενημέρωση των μετόχων σε ότι αφορά την περιουσία παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας
που την απεικονίζει κατά την 31/12/2012 και αντίστοιχα κατά την 31/12/2011, έτσι ώστε να προκύπτει η
εσωτερική αξία της μετοχής, που αποτελεί την μικρότερη μονάδα αποτίμησης της επενδυμένης
περιουσίας του μετόχου.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

Πάγιο ενεργητικό

19.697.274

19.650.495

19.343.030

19.175.577

Κυκλοφορούν ενεργητικό

13.741.424

14.939.617

13.331.619

14.699.145

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

33.438.698

34.590.112

32.674.649

33.874.722

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.448.458

8.490.848

8.080.217

8.066.353

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

15.965.779

18.397.441

15.561.016

18.079.345

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

24.414.237

26.888.289

23.641.233

26.145.698

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012

Σύνολο Ενεργητικού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

33.438.698

34.590.112

32.674.649

33.874.722

24.414.237

26.888.289

23.641.233

26.145.698

9.024.461

7.701.823

9.033.416

7.729.024

Μείον
Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Περιουσίας

Από τον παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι αυξήθηκε η περιουσία κατά € 1.322.638 για τον Όμιλο και
κατά € 1.304.392 για την Εταιρεία. Η αύξηση αυτή προήλθε ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012

31.12.2011

Διαφορά

Μετοχικό κεφάλαιο

3.885.591

3.885.591

-

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

2.754.581

2.754.581

-

Αποθεματικά

1.071.645

993.820

77.825

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

1.312.644

67.831

1.244.813

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων εταιρείας

9.024.461

7.701.823

1.322.638

-

-

-

9.024.461

7.701.823

1.322.638

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

Διαφορά

Μετοχικό κεφάλαιο

3.885.591

3.885.591

-

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

2.754.581

2.754.581

-

Αποθεματικά

1.054.687

977.862

76.825

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

1.338.557

110.990

1.227.567

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας

9.033.416

7.729.024

1.304.392

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
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Στις υποβαλλόμενες προς έγκριση Ενοποιημένες - Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις εκτίθεται ο υπολογισμός
του διαμορφωθέντος οικονομικού αποτελέσματος κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2012 - 31/12/2012.
Ειδικότερα το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012
Κύκλος εργασιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

53.215.878

53.082.330

53.197.783

53.074.517

(46.765.220)

(47.263.713)

(46.831.632)

(47.334.510)

6.450.658

5.818.617

6.366.151

5.740.007

322.852

396.043

322.852

383.463

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(1.114.836)

(1.112.697)

(1.084.179)

(1.085.131)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

(2.178.269)

(1.933.471)

(2.164.208)

(1.920.687)

(60.883)

(76.923)

(47.731)

(52.321)

3.419.522

3.091.569

3.392.885

3.065.331

Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

4.553

13.362

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

(1.676.593)

(1.471.422)

(1.674.469)

(1.469.991)

Κέρδη προ φόρων

1.747.482

1.633.509

1.722.969

1.608.702

Αναβαλλόμενη Φορολογία / (Φόρος Εισοδήματος)

(424.844)

(389.102)

(418.577)

(382.563)

Κέρδη μετά από φόρους

1.322.638

1.244.407

1.304.392

1.226.139

Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων

4.553

13.362

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 53.215.878 ενώ κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε €
53.082.330 δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 0,25% ( € 133.548).
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Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως του Ομίλου ανήλθαν σε € 6.450.658 ενώ κατά την προηγούμενη χρήση σε €
5.818.617 δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 10,86% (€ 632.041).
Επίσης κατά την κλειόμενη χρήση 2012, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.322.638 ενώ κατά την
προηγούμενη χρήση 2011 σε € 1.244.407, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 6,29% (€ 78.231).

4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Η στατιστική και δυναμική εικόνα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζεται από τους παρακάτω
αριθμοδείκτες:

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

2012

2011

2012

2011

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
----------------------------------------------- =
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,41

0,43

0,41

0,43

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
----------------------------------------------- =
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0,37

0,29

0,38

0,30

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
----------------------------------------------- =
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

0,46

0,39

0,47

0,40

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
----------------------------------------------- =
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,86

0,81

0,86

0,81

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι
ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως.
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6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, η νέα χρήση θα είναι
κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την υπό έγκριση διαχειριστική περίοδο.

7. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(1) Η εταιρεία έχει στην κατοχή της γήπεδα συνολικής έκτασης 51.000 τετρ. μέτρων περίπου στην Αταλάντη
Φθιώτιδας, αξίας € 1.609.837.
(2) Επί των παραπάνω γηπέδων βρίσκονται τα βιομηχανοστάσια της εταιρείας αναπόσβεστης αξίας την
31/12/2012 € 6.394.762.
(3) Η εταιρεία κατέχει ακίνητο στη Βάρη Αττικής αναπόσβεστης αξίας την 31/12/2012 € 812.220.
(4) Επί των ανωτέρω γηπέδων και κτιρίων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης € 10.860.000 υπέρ
τραπεζών.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις για περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας, τις μεθόδους αποτιμήσεως
των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ως και των κονδυλίων του λογαριασμού
«Αποτελέσματα Χρήσεως» περιλαμβάνονται στις σημειώσεις επι των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 ης
Δεκεμβρίου 2012.

8. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω χρηματοοικονομικούς κινδύνους:

•

Πιστωτικός κίνδυνος

•

Κίνδυνος ρευστότητας

•

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης
κινδύνου του Ομίλου και βάσει εγκεκριμένων πολιτικών του, έχει αναθέσει στον Οικονομικό τομέα την
παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου
εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, να
τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να αντισταθμίζονται οι κίνδυνοι, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Οι
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πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται
στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του Ομίλου.

9. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2012 και μέχρι την ημέρα συντάξεως της Εκθέσεως αυτής δεν συνέβησαν
άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών του Ομίλου και
της Εταιρείας βαίνει ομαλά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του κατά την
διαχειριστική περίοδο 1/1/2012-31/12/2012 με τα συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και ελπίζει σε ανοδική
πορεία των εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τη διανυόμενη νέα χρήση 2013.
Επίσης υποβάλλει προς έγκριση στην παρούσα Γενική Συνέλευση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και ευελπιστεί ότι, με ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/201231/12/2012.

Αταλάντη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Παναγιώτης Χ. Λάντζης

Ιάσωνας Π. Λάντζης

Κυριάκος Γ. Παπαστέφανος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ
Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές
και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών
αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Ιωαν. Συρίγος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 17001

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημείωση

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

Κύκλος εργασιών

4

Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως

5

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

6

322.852

396.043

322.852

383.463

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων

7
8
6

(1.114.836)
(2.178.269)
(60.883)

(1.112.697)
(1.933.471)
(76.923)

(1.084.179)
(2.164.208)
(47.731)

(1.085.131)
(1.920.687)
(52.321)

3.419.522

3.091.569

3.392.885

3.065.331

Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

9

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων

9

4.553
(1.676.593)
1.747.482

13.362
(1.471.422)
1.633.509

4.553
(1.674.469)
1.722.969

13.362
(1.469.991)
1.608.702

Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος
Κέρδη μετά από φόρους

12

(424.844)
1.322.638

(389.102)
1.244.407

(418.577)
1.304.392

(382.563)
1.226.139

53.215.878
(46.765.220)
6.450.658

53.082.330
(47.263.713)
5.818.617

53.197.783
(46.831.632)
6.366.151

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14-45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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53.074.517
(47.334.510)
5.740.007

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

19.202.177
-

18.815.925
45.184

18.886.933
-

18.380.007
45.184

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία

13
14

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

15

-

-

-

-

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού

16
17
12

105.000
62.883
327.214
19.697.274

62.256
727.130
19.650.495

105.000
23.883
327.214
19.343.030

23.256
727.130
19.175.577

Αποθέματα

18

5.565.728

5.743.732

5.537.744

5.716.555

Απαιτήσεις και προπληρωμές
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

19

7.544.268

8.610.822

7.163.627

8.398.236

20

1.217
630.211

1.571
583.492

1.217
629.031

1.571
582.783

13.741.424
33.438.698

14.939.617
34.590.112

13.331.619
32.674.649

14.699.145
33.874.722

3.885.591
2.754.581
1.071.645
1.312.644

3.885.591
2.754.581
993.820
67.831

3.885.591
2.754.581
1.054.687
1.338.557

3.885.591
2.754.581
977.862
110.990

9.024.461

7.701.823

9.033.416

7.729.024

9.024.461

7.701.823

9.033.416

7.729.024

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
(1.295.197 μετοχές των € 3)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Υπόλοιπο εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων
εταιρείας (α)

21

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων γ=(α+β)
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών

23

488.411

470.985

370.125

349.743

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

22
24

5.939.212
2.020.835

5.686.684
2.333.179

5.939.212
1.770.880

5.686.684
2.029.926

8.448.458

8.490.848

8.080.217

8.066.353

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος

25
12

11.389.002
6.267

13.006.984
6.539

10.990.506
-

12.695.427
-

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

22

4.570.510

5.383.918

4.570.510

5.383.918

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

15.965.779

18.397.441

15.561.016

18.079.345

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ+δ)

24.414.237
33.438.698

26.888.289
34.590.112

23.641.233
32.674.649

26.145.698
33.874.722

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14-45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά από
έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικά

3.885.591

2.754.581

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

Αφορολόγητα Αποθεματικά

-

Αύξηση τακτικού αποθεματικού
Υπόλοιπο εις νέον

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο
κερδών/
(ζημιών)

Σύνολο

915.995

(1.098.752)

6.457.415

-

-

1.244.407

1.244.407

-

76.825

-

76.825

-

-

1.000

-

1.000

-

-

(77.825)

(77.825)

3.885.591

2.754.581

993.820

67.831

7.701.823

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012

3.885.591

2.754.581

993.820

67.831

7.701.823

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

-

1.322.638

1.322.638

Αφορολόγητα Αποθεματικά

-

-

76.825

-

76.825

Αύξηση τακτικού αποθεματικού

-

-

1.000

-

1.000

3.885.591

2.754.581

1.071.645

(77.825)
1.312.644

(77.825)
9.024.461

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά
από έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011
Καθαρό κέρδο περιόδου
Αφορολόγητα Αποθεματικά
Υπόλοιπο εις νέον

3.885.591
-

2.754.581
-

901.037
76.825
-

(1.038.324)
1.226.139
(76.825)

6.502.885
1.226.139
76.825
(76.825)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011

3.885.591

2.754.581

977.862

110.990

7.729.024

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012

Υπόλοιπο εις νέον
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Υπόλοιπο
κερδών/
(ζημιών)

Σύνολο

3.885.591

2.754.581

977.862

110.990

7.729.024

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

-

1.304.392

1.304.392

Αφορολόγητα Αποθεματικά

-

-

76.825

-

76.825

Υπόλοιπο εις νέον

-

-

-

(76.825)

(76.825)

3.885.591

2.754.581

1.054.687

1.338.557

9.033.416

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14-45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής
συναλλαγές:
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
Πρόβλεψη υποτίμησης χρεογράφων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

1.747.482

1.633.509

1.722.969

1.608.702

845.519

828.405

685.688

639.366

45.184

137.433

45.184

137.433

(103.601)

(149.572)

(103.601)

(149.572)

354

1.774

354

1.774

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις & απαξιωμένα αποθέματα

(180.728)

153.938

(180.923)

153.938

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

17.427

(17.235)

20.382

(6.122)

-

4.000

-

4.000

Έσοδα από τόκους και κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές

(4.553)

(13.362)

(4.553)

(13.362)

Έξοδα από τόκους και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

1.676.593

1.471.422

1.674.469

1.469.991

Κέρδη εκμ-σης πριν από τις μεταβολες του κεφαλαίου κίνησης

4.043.677

4.050.312

3.859.969

3.846.148

732.893

(1.467.424
)

733.700

(1.454.637)

692.393
(1.618.253)

(530.237)
1.535.594

860.644
(1.704.921)

(561.044)
1.644.820

Αποτέλεσμα από πώληση παγίων

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς
λογαριασμούς
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων

(627)

192

(627)

172

(53.298)
(24.928)
3.771.857

(72.894)
(6.539)
3.509.004

(18.661)
3.730.104

3.475.459

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(911.772)

(382.749)

(872.614)

(348.559)

Επενδύσεις σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

(105.000)
4.553

8.000
13.362

(105.000)
4.553

8.000
13.362

(1.012.219)

(361.387)

(973.061)

(327.197)

(1.674.469)

(1.469.991)

(387.657)

(209.225)

252.528

(1.189.908)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Πληρωμές φόρων
Σύνολο ταμειακών ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων

Εισπράξεις από τόκους
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων
Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων
Πληρωμές τόκων

(1.676.593)
(387.657)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων

252.528

Μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών
δραστηριοτήτων

(901.197)

(1.471.422
)
(209.225)
(1.189.908
)
61.596

(901.197)

61.596

(2.712.919)

(2.808.959
)

(2.710.795)

(2.807.528)

46.719

338.658

46.248

340.734

583.492
630.211

244.834
583.492

582.783
629.031

242.049
582.783

Αύξηση στα χρηματικά διαθέσιμα
Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14-45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τη Σκάλα Αταλάντης. Η Εταιρεία
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία συγκολλητικών ταινιών, αυτοκόλλητων προϊόντων και
υλικών συσκευασίας.
Οι ενοποιημένες και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2012 περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου (εφεξής «Οικονομικές
Καταστάσεις»).

2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
2.1 Σημείωση συμμόρφωσης και βάση παρουσίασης
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών που
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
απαιτεί τη χρήση ορισμένων κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Απαιτεί επίσης η διοίκηση να ασκήσει
την κρίση της στη διαδικασία της εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών. Τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί να είναι διαφορετικά από τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις
στις λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν, εάν η αναθεώρηση
επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή στην περίοδο αναθεώρησης και τις επόμενες περιόδους, εάν η
αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις μελλοντικές περιόδους.
Εκείνες οι παραδοχές και εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται κατωτέρω:
α) Παροχές συνταξιοδότησης: το κόστος των παροχών συνταξιοδότησης καθορίζεται
χρησιμοποιώντας αναλογιστικές μελέτες. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει τη διενέργεια
υποθέσεων για το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών, τα ποσοστά
θνησιμότητας και τις μετακινήσεις προσωπικού, τον πληθωρισμό, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και
ποσοστά αναπηρίας. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των προγραμμάτων, τέτοιες
εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στη
σημείωση 23.
β) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες: Η καταχώρηση προβλέψεων επισφαλών
απαιτήσεων βασίζεται σε εκτιμήσεις του Ομίλου για τις τάσεις εισπραξιμότητας των υπολοίπων των
πελατών βάσει κάποιων ιστορικών πληροφοριών και παραδοχών που κάνει ο Όμιλος.
Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στη σημείωση 26.
γ) Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος. Προκειμένου να προσδιοριστεί η
πρόβλεψη του Ομίλου για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση.
Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και
15

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση
που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί
από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο
εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός
των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
δ) Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: Επιπλέον, η
Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων
παγίων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 3.3.

2.3 Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου απεικονίζονται σε ευρώ (€). Οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρείας και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη
χρησιμοποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που επικρατούν κατά τις
ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη ή ζημίες) που προκύπτουν από
τον διακανονισμό των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και από τη μετατροπή στο τέλος της χρήσης των
χρηματικών στοιχείων (monetary items) από το ξένο νόμισμα στο λειτουργικό νόμισμα, καταχωρούνται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
2.4 Ενοποίηση
Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του
μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και
λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται.
Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν,
λαμβάνονται υπόψη, όταν ο Όμιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που ο έλεγχός τους μεταβιβάζεται στον
Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική
μέθοδος εξαγοράς χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση των εξαγοραζόμενων θυγατρικών. Το κόστος
μιας εξαγοράς υπολογίζεται ως το άθροισμα των εύλογων αξιών, κατά την ημερομηνία συναλλαγής,
των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των μετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων
που υφίστανται ή αναλαμβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους που σχετίζεται άμεσα με την
εξαγορά. Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα από το
ύψος του ποσοστού της μειοψηφίας.
Η διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής
που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία.
Όταν το κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων της
θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης.
Οι ενδοομιλικές συναλλαγές, υπόλοιπα λογαριασμών και τα μη πραγματοποιημένα κέρδη που
προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, απαλείφονται. Οι μη
πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν το κόστος τους δεν μπορεί να ανακτηθεί.
Οι λογιστικές αρχές της θυγατρικής εταιρείας είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν
από τον Όμιλο.
Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής συμπίπτει με αυτή της
μητρικής Εταιρείας.
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Τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζημιών και των ιδίων
κεφαλαίων που δεν αναλογούν στον Όμιλο. Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων καθώς και σε διακριτή γραμμή στα ίδια
κεφάλαια της ενοποιημένης κατάστασης ισολογισμού. Σε περίπτωση εξαγοράς δικαιωμάτων
μειοψηφίας από την Εταιρεία, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της λογιστικής αξίας των
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως υπεραξία.
Στη συγκεκριμμένη περίπτωση η μητρική κατέχει το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής και ως εκ
τούτου δεν τίθεται θέμα δικαιωμάτων μειοψηφίας.

3. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια από τον Όμιλο
σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
3.1 Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούν οι λογαριασμοί εισπρακτέοι, τα χρηματικά
διαθέσιμα και ισοδύναμα, τα δάνεια, οι λογαριασμοί πληρωτέοι και οι λοιπές υποχρεώσεις.
Τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά στις οικονομικές καταστάσεις στην
εύλογη αξία τους (αυξημένη κατά τα άμεσα κόστη συναλλαγής για τα μέσα που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία χωρίς καταχώρηση του κέρδους ή ζημίας στα αποτελέσματα). Μετά την αρχική
αναγνώριση, τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται όπως περιγράφεται παρακάτω.
3.1.1

Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα χρηματικών διαθεσίμων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα υπόλοιπα ταμείου και τις καταθέσεις όψεως. Οι προθεσμιακές
καταθέσεις, θεωρούνται χρηματικά διαθέσιμα, όταν έχουν αρχική ημερομηνία λήξης μέχρι 3 μήνες.

3.1.2

Λογαριασμοί εισπρακτέοι – Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι απεικονίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι βραχυπρόθεσμης διάρκειας δεν προεξοφλούνται.
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη απομείωσης της απαίτησης, υπολογίζεται πρόβλεψη γι΄ αυτή
τη μείωση. Κατά την εκάστοτε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των
λογαριασμών εκτιμάται βάσει ιστορικών και στατιστικών δεδομένων και σχηματίζεται πρόβλεψη για
απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα
πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Απαιτήσεις
που εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγράφονται. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από
εισπρακτέους λογαριασμούς, πραγματοποιούνται μέσω της αντίστοιχης πρόβλεψης.
3.1.3 Δανεισμός
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογη
αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική
καταχώρηση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
3.1.4

Λογαριασμοί πληρωτέοι και λοιπές υποχρεώσεις

Οι λογαριασμοί πληρωτέοι και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στο κόστος.
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3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμήθηκαν στο
ιστορικό κόστος κτήσης τους.
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένες με τις
σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους, εκτός από τις κατηγορίες
οικοπέδων, κτιρίων και ορισμένων μηχανημάτων τα οποία, όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται στη
σημείωση 13, αποτιμήθηκαν στις εύλογες αξίες τους, οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ σαν τεκμαρτό κόστος, με βάση τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1. Η
υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση πιστώθηκε στα «Αποτελέσματα εις νέον».
Το κόστος κτήσης και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων που
πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της
πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει, περιλαμβάνεται στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Λοιπές δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα της χρήσης, κατά την οποία πραγµατοποιούνται, ενώ αντικαταστάσεις και βελτιώσεις,
όταν αναμένεται ότι θα προκύπτουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, κεφαλαιοποιούνται.
3.3 Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων:
Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων λογίζονται συστηματικά στα αποτελέσματα με τη
μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων
ακινητοποιήσεων, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση.
Τα ποσοστά των αποσβέσεων που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Ετήσιο ποσοστό απόσβεσης

Κτίρια
Μηχανήματα & εγκαταστάσεις
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

1,5% - 8%
4% - 12%
15%
15% -30%

1,5% - 8%
4% - 12%
15%
15% -30%

3.4 Ασώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά Προγράμματα: Οι άδειες χρήσης προγραμμάτων υπολογιστών κεφαλαιοποιούνται στο
κόστος κτήσης, και αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής (3 χρόνια).
3.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται, εξετάζονται για ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους
ετησίως και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική
αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ζημία απομείωσης, αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα κατά το
ποσό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η
ανακτήσιµη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία, μεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες
μελλοντικές ταμιακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία με ένα προ-φόρου συντελεστή, ο
οποίος αντανακλά τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και τους
κινδύνους που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών.
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Ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους επανεκτιμάται σε κάθε
χρήση για τυχόν ενδείξεις μείωσής της και αντιλογίζεται εάν υπάρξει αλλαγή στις εκτιμήσεις που
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας, μέχρι το ύψος της λογιστικής αξίας
που θα προσδιοριζόταν, καθαρή από αποσβέσεις, εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης.
3.6 Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το
κόστος των ετοίμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη αποτελείται από τις πρώτες ύλες, την
άμεση εργασία, τις άμεσες δαπάνες και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα που συνδέονται με την
παραγωγή (σύμφωνα με την κανονική παραγωγική δυναμικότητα) ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται το
κόστος δανεισμού. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, στα πλαίσια των
συνήθων δραστηριοτήτων μειωμένη με τα εκτιμώμενα για την πραγματοποίηση της πώλησης κόστη.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα, και αποθέματα με πολύ χαμηλή
κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι
λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στη κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που
εμφανίζονται.
3.7 Κρατικές Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις λογίζονται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που την διέπουν. Οι
κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με έξοδα, καταχωρούνται ως έσοδα τις περιόδους που είναι
αναγκαίο για το συσχετισμό τους με τα αντίστοιχα κόστη που έχουν σκοπό να αντισταθμίσουν. Οι
κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στον ισολογισμό ως
αναβαλλόμενο έσοδο στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις το οποίο καταχωρείται με
συστηματική και ορθολογική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού
στοιχείου.
3.8 Παροχές στο προσωπικό
3.8.1 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, αφορούν εισφορές σε ανεξάρτητα από τον Όμιλο
ασφαλιστικά ταμεία για συνταξιοδοτικές παροχές των εργαζομένων για τις οποίες ο Όμιλος δεν έχει
νομική ή συμβατική υποχρέωση για επιπλέον μελλοντικές παροχές. Οι εισφορές αυτές αναγνωρίζονται
ως δαπάνες προσωπικού στα αποτελέσματα, εφαρμόζοντας την αρχή των δεδουλευμένων.
3.8.2 Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Η ελληνική εργατική νομοθεσία προβλέπει η εφάπαξ αποζημίωση για αποχώρηση λόγω
συνταξιοδότησης να βασίζεται στα χρόνια υπηρεσίας των εργαζομένων στην εταιρεία λαμβάνοντας
υπόψη τις αποδοχές τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης
για συνταξιοδότηση δεν χρηματοδοτούνται από ειδικά κεφάλαια και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται
για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της καθορισμένης παροχής ανάλογα
με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων, που προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες
ταμιακές ροές με το μέσο σταθμικό επιτόκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ύψος της
υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας την
αναλογιστική μέθοδο Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit
Method). Τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη / ζημίες, που προκύπτουν από την απόκλιση μεταξύ
των εκτιμήσεων και των πραγματοποιηθέντων, καθώς και από τη μεταβολή των χρησιμοποιουμένων
αναλογιστικών υποθέσεων, κατά το μέρος που υπερβαίνουν το 10% των δεδουλευμένων
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υποχρεώσεων, αποσβένονται σε περίοδο ίση με τη μέση εναπομένουσα εργάσιμη ζωή του
προσωπικού.

3.8.3 Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό καταχωρούνται ως δαπάνες προσωπικού στα
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
3.9 Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Η
επιβάρυνση από το φόρο εισοδήματος έγκειται στο φόρο εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης βάσει
των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, όπως αυτά έχουν αναμορφωθεί στη φορολογική δήλωση,
εφαρμόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η πρόβλεψη των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος διαμορφώνεται με τη χρήση της μεθόδου
υπολογισμού με βάση τον ισολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων και των
αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις λογιστικές οικονομικές καταστάσεις.
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών
που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και οι οποίοι αναμένεται να εφαρμοστούν, όταν το
στοιχείο του ενεργητικού που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος πραγματοποιηθεί,
ή οι σχετικές με τον αναβαλλόμενο φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν έχει σχέση με συναλλαγές που επηρεάζουν
απευθείας τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται επίσης στα ίδια κεφάλαια.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται, στο βαθμό που υπάρχουν επαρκή
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη και αντιστροφές αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τακτοποίηση των προσωρινών
διαφορών. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνονται
όταν δεν είναι πλέον πιθανό ότι το φορολογικό όφελος για την Εταιρεία που σχετίζεται με αυτές θα
πραγματοποιηθεί.
3.10 Έσοδα
Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών (προιόντων και εμπορευμάτων) μειωμένες με τις
χορηγούμενες εκπτώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και η ιδιοκτησία των
αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή και η είσπραξη της σχετικής απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
Πωλήσεις υπηρεσιών: Τα έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες αναγνωρίζονται ως
δεδουλευμένα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα σε σχετικές συμφωνίες.

3.11 Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από τόκους καταθέσεων που αναγνωρίζονται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν καταστούν δεδουλευμένα.
Τα xρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν τους τόκους των δανείων που καταχωρούνται στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου και τόκους πληρωτέους σε
συνδεδεμένα μέρη - προμηθευτές βάσει συμβάσεων που καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων όταν καταστούν δεδουλευμένοι.
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3.12 Νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες.
3.12.1 Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2012
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2012
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου καθώς και για
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί και έχουν αποαναγνωριστεί εξ'
ολοκλήρου, αλλά η οικονομική οντότητα έχει συνεχιζόμενη ανάμιξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για
την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1
Ιανουαρίου 2013
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2015).
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(«ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του
έργου σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση
της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης
του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα, διότι
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει η Διοίκηση του
Ομίλου εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων όταν ακίνητα για
επένδυση επιμετρώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε
ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων
που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα Δ.Π.Χ.Α.
καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισμός της εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο με βάση το οποίο
εξετάζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των
Δ.Π.Χ.Α. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί
και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν
εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια
υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται
σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες.
ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει αφενός τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα
σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και αφετέρου να αποσαφηνίσει την
έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών
δημοσίου να γνωστοποιήσουν ενός λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και
επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα
στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο ενός ατομικές όσο και ενός ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού για τα κόστη αποκάλυψης
(«απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός επιφανειακού ορυχείου. Πιο συγκεκριμένα η
διερμηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγμή που τα κόστη αποκάλυψης μπορούν να θεωρηθούν
περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτά να επιμετρηθούν. Η διερμηνεία έχει
εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες
εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012).
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α. να συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που
θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσεως.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Με την τροποποίηση του προτύπου εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά με την αναγνώριση των
κερδών και ζημιών, με την μέθοδο του περιθωρίου «corridor». Επίσης μεταβολές από επανεκτίμηση
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα
καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζονται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων.
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Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι
φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η
οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις
του για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις
του ΔΛΠ 32). Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική όταν
εφαρμόζονται τα κριτήρια του συμψηφισμού κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά
Μέσα. Οι τροποποιήσεις αναφορικά με την παρουσίαση διευκρινίζουν: α) την έννοια «επί του
παρόντος έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού» και β) ότι ορισμένα συστήματα
διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση (gross settlement system) μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με
ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε καθαρή βάση (net settlement system).
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ
10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα
εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά
πρότυπα. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις
ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»
Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
και τη ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο
ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική
οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του
ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια
σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη
ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει
σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
είναι σημαντικές.
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Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Δραστηριότητες»
Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». 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.
Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς
επιχειρήσεις και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου
γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να
αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει στη δημιουργία ειδικών
δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Μία οικονομική οντότητα θα έχει τη δυνατότητα
να προβαίνει 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.
Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
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.
Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
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 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.
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Μεταβολές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την
ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των
εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες
λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται
έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια
εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που
δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική
πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως
απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε
(β) εθελοντικά.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται
ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή
όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο.
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην
καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8
«Λειτουργικοί τομείς».
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4. Κύκλος Εργασιών
Οι βασικές κατηγορίες εσόδων αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προιόντων ετοίμων και ημιτελών
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Σύνολο κύκλου εργασιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

795.385

678.999

777.290

671.186

51.778.992

51.959.438

51.778.992

51.959.438

641.501

443.893

641.501

443.893

53.215.878

53.082.330

53.197.783

53.074.517

5. Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αφορά το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων, τις αναλώσεις πρώτων και
βοηθητικών υλών για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων, το κόστος της άμεσης εργασίας και τα γενικά
βιομηχανικά έξοδα που δαπανήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012
Κόστος πωληθέντων

46.765.220
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2011

2012

2011

47.263.713

46.831.632

47.334.510
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6. Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης
Τα άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

Έσοδα
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα

1.350

26.190

1.350

24.141

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

182.673

144.731

182.673

144.731

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων

103.601

149.572

103.601

149.572

Εισπραχθείσες αποζημιώσεις

2.802

48.388

2.802

48.388

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

32.426

27.162

32.426

16.631

322.852

396.043

322.852

383.463

(354)

(1.774)

(354)

(1.774)

-

(4.000)

-

(4.000)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

(60.529)

(71.149)

(47.377)

(46.547)

Σύνολο Εξόδων

(60.883)

(76.923)

(47.731)

(52.321)

Καθαρό ποσό

261.969

319.120

275.121

331.142

Σύνολο Εσόδων
Έξοδα
Διαφορά αποτίμησης χρεογράφων
Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων

7. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Οι βασικές κατηγορίες εξόδων διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

Μισθοδοσία

381.550

294.415

384.506

305.527

Αμοιβές τρίτων

494.141

441.194

473.106

419.009

Παροχές τρίτων

102.167

80.861

97.767

76.597

Διάφορα έξοδα

98.965

156.582

95.504

152.490

Αποσβέσεις

34.160

119.558

29.638

111.421

3.853

20.087

3.658

20.087

1.114.836

1.112.697

1.084.179

1.085.131

Λοιπές προσαρμογές στα Δ.Λ.Π.
Σύνολο
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8. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Οι βασικές κατηγορίες εξόδων λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

Μισθοδοσία

2012
227.734

214.734

227.734

214.734

Αμοιβές τρίτων

212.538

125.423

212.538

125.423

Παροχές τρίτων

72.049

73.119

70.120

71.571

1.540.389

1.428.503

1.528.257

1.417.267

Αποσβέσεις

28.775

27.755

28.775

27.755

Λοιπές προσαρμογές στα Δ.Λ.Π.

96.784

63.937

96.784

63.937

2.178.269

1.933.471

2.164.208

1.920.687

Διάφορα έξοδα

Σύνολο

9. Χρηματοοικονομικά (Έξοδα) – Έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά (έξοδα) - έσοδα αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων

(478.481)

(446.204)

(478.481)

(446.204)

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων

(381.470)

(395.300)

(381.470)

(395.300)

(11.758)

(6.289)

(11.758)

(6.289)

Τόκοι και έξοδα factoring

(443.752)

(384.757)

(443.752)

(384.757)

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης

(164.658)

(108.344)

(164.658)

(108.344)

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

(196.474)

(130.528)

(194.350)

(129.097)

(1.676.593)

(1.471.422)

(1.674.469)

(1.469.991)

Συναλλαγματικές διαφορές

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα χρεογράφων
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο Χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρό ποσό

119

166

119

166

4.270

2.230

4.270

2.230

164

10.966

164

10.966

4.553

13.362

4.553

13.362

(1.672.040)

(1.458.060)

(1.669.916)

(1.456.629)

10. Αποσβέσεις
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Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
(Σημείωση 13)
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων
(Σημείωση 14)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

845.520

828.405

685.688

639.366

45.184

137.433

45.184

137.433

890.704

965.838

730.872

776.799

34.160

119.558

29.638

111.421

Οι ανωτέρω αποσβέσεις ενσωματώθηκαν
ως εξής:
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (Σημείωση 7)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (Σημείωση 8)
Έξοδα λειτουργίας παραγωγής

28.775

27.755

28.775

27.755

827.769

818.525

672.459

637.623

890.704

965.838

730.872

776.799

11. Κόστος Μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

Μισθοί προσωπικού

3.662.830

3.496.551

2.926.152

2.618.249

Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημίωση Απόλυσης ή εξόδου από την
υπηρεσία

1.020.210

946.983

805.397

692.815

57.156

83.834

41.982

42.501

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

17.426

(17.234)

20.382

(6.122)

4.757.622

4.510.134

3.793.913

3.347.443

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (Σημείωση 7)

381.550

294.415

384.506

305.527

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (Σημείωση 8)

227.734

214.734

227.734

214.734

4.148.338

4.000.985

3.181.673

2.827.182

4.757.622

4.510.134

3.793.913

3.347.443

Το ανωτέρω κόστος μισθοδοσίας
ενσωματώθηκε ως εξής:

Έξοδα λειτουργίας παραγωγής

12. Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
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Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις
ανώνυμες εταιρείες για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 20%.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα
εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των
εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 27.
Ο φόρος εισοδήματος χρήσεως και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος, αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Μεταβολή αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος
Λοιποί φόροι
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

(6.267)

(6.539)

-

-

(399.916)

(382.563)

(399.916)

(382.563)

(18.661)

-

(18.661)

-

(424.844)

(389.102)

(418.577)

(382.563)

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύμφωνα με τη μέθοδο της
υποχρέωσης.
Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ και Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πίστωση/ (Χρέωση)
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

1 Ιανουαρίου
2011

31 Δεκεμβρίου
2011

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις:
Ασώματες ακινητοποιήσεις

265.204

(38.272)

226.932

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού

384.000

4.700

388.700

85.408

(4.967)

80.441

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Αναβ. Φορολ. Απαίτηση επί των
ζημιών της χρήσης

112.912

(51.031)

61.881

429.284

(185.047)

1.276.808

244.237
1.002.191

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις:
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

(42.350)

(92.851)

(135.201)

Επιχορηγήσεις

(39.270)

(15.095)

(54.365)

Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων
Καθαρή αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση

(85.495)

-

(85.495)

1.109.693

(382.563)

727.130

1 Ιανουαρίου
2012

Πίστωση/ (Χρέωση)
στην κατάσταση
30

31 Δεκεμβρίου
2012
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αποτελεσμάτων
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις:
Ασώματες ακινητοποιήσεις

226.932

(70.434)

156.498

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού

388.700

(161.678)

227.022

80.441

(6.416)

74.025

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Αναβ. Φορολ. Απαίτηση επί των
ζημιών της χρήσης

61.881

13.524

75.405

244.237

(118.965)

125.272

1.002.191

658.222

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις:
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

(135.201)

(57.682)

(192.883)

Επιχορηγήσεις

(54.365)

1.735

(52.630)

Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων
Καθαρή αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση

(85.495)

-

(85.495)

727.130

(399.916)

327.214
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13. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα
& Λοιπός
Εξοπλισμός

Ακινητοποι
ήσεις υπο
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος κτήσης
Αρχική αξία 01/01/2011

1.609.837

7.830.047

9.801.577

251.730

639.749

41.429

20.174.369

Αγορές / προσθήκες

-

18.856

1.245.238

5.210

92.728

143.396

1.505.428

Πωλήσεις / μειώσεις

-

-

-

(60.000)

-

(41.429)

(101.429)

Σύνολο 31/12/2011

1.609.837

7.848.903

11.046.815

196.940

732.477

143.396

21.578.368

Αρχική αξία 01/01/2011

-

213.667

1.186.048

150.949

431.374

-

1.982.038

Αποσβέσεις χρήσης

-

152.524

579.352

34.308

62.221

-

828.405

Πωλήσεις/ μειώσεις

-

-

-

(48.000)

-

-

(48.000)

Σύνολο 31/12/2011

-

366.191

1.765.400

137.257

493.595

-

2.762.443

1.609.837

7.482.712

9.281.415

59.683

238.882

143.396

18.815.925

1.609.837

7.848.903

11.046.815

196.940

732.477

143.396

21.578.368

-

77.548

573.184

39.400

29.861

545.369

1.265.362

Σωρευμένες
αποσβέσεις

Καθαρή Αναπόσβεστη
αξία 31/12/2011

Κόστος κτήσης
Αρχική αξία 01/01/2012
Αγορές / προσθήκες
Πωλήσεις / μειώσεις

-

-

-

-

-

(33.590)

(33.590)

Σύνολο 31/12/2012

1.609.837

7.926.451

11.619.999

236.340

762.338

655.175

22.810.140

Αρχική αξία 01/01/2012

-

366.191

1.765.400

137.257

493.595

-

2.762.443

Αποσβέσεις χρήσης

-

153.509

603.403

22.807

65.801

-

845.520

Πωλήσεις/ μειώσεις

-

-

-

-

-

-

-

Σύνολο 31/12/2012

-

519.700

2.368.803

160.064

559.396

-

3.607.963

1.609.837

7.406.751

9.251.196

76.276

202.942

655.175

19.202.177

Σωρευμένες
αποσβέσεις

Καθαρή Αναπόσβεστη
αξία 31/12/2012
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γήπεδα –
Οικόπεδα

Μηχανήματα

Κτίρια

Έπιπλα
& Λοιπός
ΕξοπλιΣμός

Μεταφορικά Μέσα

Ακινητοποιή
σεις υπο
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος κτήσης
Αρχική αξία 01/01/2011

1.609.837

7.629.616

8.683.608

251.730

624.299

41.429

18.840.519

Αγορές / προσθήκες

-

18.856

1.245.238

5.210

92.128

109.806

1.471.238

Πωλήσεις / μειώσεις

-

-

-

(60.000)

-

(41.429)

(101.429)

Σύνολο 31/12/2011

1.609.837

7.648.472

9.928.846

196.940

716.427

109.806

20.210.328

Αρχική αξία 01/01/2011

-

185.680

484.684

150.949

417.642

-

1.238.955

Αποσβέσεις χρήσης

-

129.812

414.400

34.308

60.846

-

639.366

Πωλήσεις/ μειώσεις

-

-

-

(48.000)

-

-

(48.000)

Σύνολο 31/12/2011

-

315.492

899.084

137.257

478.488

-

1.830.321

1.609.837

7.332.980

9.029.762

59.683

237.939

109.806

18.380.007

Σωρευμένες
αποσβέσεις

Καθαρή Αναπόσβεστη
αξία 31/12/2011
Κόστος κτήσης
Αρχική αξία 01/01/2012

1.609.837

7.648.472

9.928.846

196.940

716.427

109.806

20.210.328

Αγορές / προσθήκες

-

4.800

573.184

39.400

29.861

545.369

1.192.614

Πωλήσεις / μειώσεις

-

-

-

-

-

-

Σύνολο 31/12/2012

1.609.837

7.653.272

10.502.030

236.340

746.288

655.175

21.402.942

-

Σωρευμένες
αποσβέσεις
Αρχική αξία 01/01/2012

-

315.492

899.084

137.257

478.488

-

1.830.321

Αποσβέσεις χρήσης

-

130.797

466.786

22.807

65.298

-

685.688

Πωλήσεις/ μειώσεις

-

-

-

-

-

-

Σύνολο 31/12/2012

-

446.289

1.365.870

160.064

543.786

-

2.516.009

1.609.837

7.206.983

9.136.160

76.276

202.502

655.175

18.886.933

Καθαρή Αναπόσβεστη
αξία 31/12/2012

14. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κόστος κτήσης
Αρχική αξία 01/01/2011

540.502

540.502

Αγορές / προσθήκες

-

-

Σύνολο 31/12/2011

540.502

540.502

Αρχική αξία 01/01/2011

357.884

357.884

Αποσβέσεις χρήσης

137.433

137.433

Σύνολο 31/12/2011

495.317

495.317

45.184

45.184

540.502

540.502

Σωρευμένες αποσβέσεις

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31/12/2011
Κόστος κτήσης
Αρχική αξία 01/01/2012
Αγορές / προσθήκες

-

-

Σύνολο 31/12/2012

540.502

540.502

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αρχική αξία 01/01/2012

495.317

495.317

Αποσβέσεις χρήσης

45.185

45.185

Σύνολο 31/12/2012

540.502

540.502

-

-

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31/12/2012

15. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αναλύονται ως κατωτέρω:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
Π. ΛΑΝΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών
Σύνολο

31/12/2011

2.000.000

2.000.000

(2.000.000)

(2.000.000)

0

0

100%

100%

Ποσοστό συμμετοχής (%) & τοποθεσία:
Π. ΛΑΝΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – Αταλάντη

16. Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
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Ο ΟΜΙΛΟΣ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012

31/12/2011

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.

105.000

-

Σύνολο

105.000

-

Αφορά την αξία κτήσεως 131.250 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε.

17. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Δοσμένες εγγυήσεις (Δ.Ε.Η, μισθωμάτων,
παρακαταθήκες τελωνείου κλπ.)

62.883

62.256

23.883

23.256

Σύνολο

62.883

62.256

23.883

23.256

18. Αποθέματα
Οι βασικές κατηγορίες αποθεμάτων αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
Εμπορεύματα
Προιόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα
υλικά & Είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Μείον: Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

6.249

13.676

6.249

13.676

1.698.249

2.059.452

1.698.249

2.059.452

4.183.354

4.512.463

4.155.370

4.485.286

812.987

848.141

812.987

848.141

(1.135.111)

(1.690.000)

(1.135.111)

(1.690.000)

5.565.728

5.743.732

5.537.744

5.716.555

19. Απαιτήσεις και προπληρωμές
Οι απαιτήσεις και προπληρωμές αναλύονται ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
Πελάτες

31/12/2011

8.112.786

7.607.670

8.403.230

785.541

870.108

785.541

870.108

603.162

635.320

107.103

153.950

8.310

3.760

8.310

3.760

Προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2012

7.465.484

Επιταγές εισπρακτέες
Έξοδα επομένων χρήσεων / Έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

659.470

592.386

470.087

408.306

(1.977.699)

(1.603.538)

(1.815.084)

(1.441.118)

7.544.268

8.610.822

7.163.627

8.398.236

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο και οι προβλέψεις απομείωσης των λογαριασμών
εισπρακτέων αναλύονται στη σημείωση 26.

20. Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

51.644

101.661

50.938

101.356

Καταθέσεις Όψεως

578.567

481.831

578.093

481.427

Σύνολο

630.211

583.492

629.031

582.783

Ταμείο

21. Μετοχικό Κεφάλαιο
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε
Ευρώ 3.885.591 διαιρούμενο σε 1.295.197 κοινές μετοχές, αξίας 3 ευρώ εκάστη.
Μετοχικό
Κεφάλαιο
(ευρώ)

Αριθμός
Μετοχών
Υπόλοιπο 1/1/2011
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31/12/2011
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31/12/2012

1.295.197

3.885.591

-

-

1.295.197

3.885.591

-

-

1.295.197

3.885.591

Οι κάτοχοι κοινών μετοχών δικαιούνται μερίσματος όταν αυτό αποφασίζεται να διανεμηθεί από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και έχουν δικαίωμα μιας ψήφου, για κάθε μετοχή που
κατέχουν, στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας.
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22. Μακροπρόθεσμος και Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

6.551.966

7.073.155

Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση

6.551.966

7.073.155

(612.754)

(1.386.471)

(612.754)

(1.386.471)

Σύνολο

5.939.212

5.686.684

5.939.212

5.686.684

Πληροφορίες σχετικά με τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναφέρονται στον κατωτερω πίνακα:
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Νόμισμα

MILLENNIUM ΛΟΓ. 8844955

Ευρώ

MILLENNIUM ΛΟΓ. 9315351

Ευρώ

MILLENNIUM ΛΟΓ. 9933137

Ευρώ

MILLENNIUM ΛΟΓ. 9932999

Ευρώ

MILLENNIUM ΛΟΓ. 9932692

Ευρώ

MILLENNIUM ΛΟΓ. 10665406

Ευρώ

MILLENNIUM ΛΟΓ. 10988379

Ευρώ

Επιτόκιο
3Μ EURIBOR + 5,50%
+ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ
3Μ EURIBOR + 5,50%
+ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ
3Μ EURIBOR + 5,50%
+ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ
3Μ EURIBOR + 5,50%
+ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ
3Μ EURIBOR + 5,50%
+ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ
3Μ EURIBOR + 7,00%
+ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ
3Μ EURIBOR + 7,00%
+ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ

Έτος
λήξης

31/12/2012

31/12/201
1

2013

124.194

445.353

2025

2.118.996

2.206.711

2025

690.422

723.675

2025

332.120

350.072

2025

1.553.441

1.628.261

2017

884.039

889.323

-

848.754

829.760

6.551.966

7.073.155

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

3.494.471

3.621.951

3.494.471

3.621.951

- Μακροπρόθεσμων δανείων

612.754

1.386.471

612.754

1.386.471

- Χρηματοδοτικών μισθώσεων

463.285

375.496

463.285

375.496

4.570.510

5.383.918

4.570.510

5.383.918

Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών
Πλέον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση

Σύνολο

23. Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου καλύπτονται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. O κάθε εργαζόμενος είναι
υποχρεωμένος να καταβάλλει ένα ποσοστό του μηνιαίου μισθού του στα ασφαλιστικά ταμεία, και ο
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Όμιλος να καταβάλλει επίσης ένα ποσοστό. Με τη συνταξιοδότηση τα ασφαλιστικά ταμεία
καταβάλλουν στον εργαζόμενο ό,τι δικαιούται. Τα κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα αντιμετωπίζονται
ως ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών για τον Όμιλο ο οποίος καταχωρεί τις εισφορές του σαν
έξοδο στη χρήση που αφορούν. Οι συνεισφορές του Ομίλου και της Εταιρείας στα ασφαλιστικά ταμεία
στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε € 1.020.210 και € 805.397 αντίστοιχα και
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα. Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι συνεισφορές
του Ομίλου και της Εταιρείας στα ασφαλιστικά ταμεία ανήλθαν σε € 946.983 και € 692.815 αντίστοιχα
και καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις
απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη
διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που
παραιτούνται ή απολύονται με αιτία, δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε
περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση
απόλυσης άνευ αιτίας.
Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αντιμετωπίζεται στις
Οικονομικές Καταστάσεις ως ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και βασίζεται σε ανεξάρτητη
αναλογιστική μελέτη.
Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού, βασίζεται σε εκτίμηση για τη χρήση 2012, με βάση
αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε για τις ανάγκες του Δ.Λ.Π. 19 στη χρήση 2008, λαμβανομένων
υπόψη και των μεταβολών του προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ και Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011

2012

2011

470.985

488.220

349.743

355.865

17.426

(17.235)

20.382

(6.122)

488.411

470.985

370.125

349.743

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης που καταχωρήθηκε
στον Ισολογισμό έχει ως ακολούθως:
Έναρξη χρήσης
Μεταβολές στη χρήση
Καθαρή υποχρέωση καταχωρηθείσα στον Ισολογισμό

24. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
38

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
Κρατικές επιχορηγήσεις
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

460.950

564.551

460.950

564.551

1.309.930

1.465.375

1.309.930

1.465.375

249.955

303.253

-

-

2.020.835

2.333.179

1.770.880

2.029.926

Κρατικές Επιχορηγήσεις:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
Υπόλοιπο έναρξης επιχορηγήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

564.551

714.123

564.551

714.123

(103.601)

(149.572)

(103.601)

(149.572)

460.950

564.551

460.950

564.551

Οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων αφορούν:
α) απόσβεση επιχορηγήσεων εισπραχθεισών σε προηγούμενες χρήσεις € 26.776 που εμφανίζεται στα
έσοδα της χρήσεως.
β) απόσβεση επιχορήγησης Ν.3299/2004 € 76.825 που μέσω των εσόδων της χρήσεως μεταφέρθηκε
στα αφορολόγητα αποθεματικά (ίδια κεφάλαια).

Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
Υπόλοιπο έναρξης υποχρέωσης
Πλέον: Προσθήκες στη χρήση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

1.840.871

968.847

1.840.871

968.847
1.081.250

320.000

1.081.250

320.000

(387.656)

(209.226)

(387.656)

(209.226)

1.773.215

1.840.871

1.773.215

1.840.871

Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση

(463.285)

(375.496)

(463.285)

(375.496)

Σύνολο

1.309.930

1.465.375

1.309.930

1.465.375

Μείον: Πληρωμές στη χρήση

Το υπόλοιπο έναρξης υποχρέωσης αφορά υπόλοιπα χρηματοδοτικών μισθώσεων μηχανημάτων
αρχικής αξίας € 1.040.000 (2010) και € 1.081.250 (2011) διάρκειας πέντε (5) ετών και οι προσθήκες
της χρήσης σε χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων αξίας € 320.000 διάρκειας πέντε (5) ετών.
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία:
Αφορούν δόσεις ρύθμισης υποχρέωσης προς το Ι.Κ.Α. της θυγατρικής εταιρείας Π.Λάντζης Α.Β.Ε.Ε.
από 1/1/2014 έως 31/7/2017.

25. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
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31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012

31/12/2011
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Προμηθευτές

2.584.976

1.656.682

2.472.661

1.606.689

Γραμμάτια πληρωτέα

2.239.980

2.831.083

2.239.980

2.831.083

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5.573.495

7.206.555

5.573.495

7.206.555

Πιστωτές διάφοροι

125.679

121.892

97.785

94.023

Προκαταβολές πελατών

159.773

587.873

159.773

587.873

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

288.890

273.288

179.959

159.426

Λοιποί φόροι

156.376

121.040

46.598

33.674

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

249.544

191.993

209.966

159.526

10.289

16.578

10.289

16.578

11.389.002

13.006.984

10.990.506

12.695.427

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο

26. Χρηματοοικονομικά μέσα
Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω χρηματοοικονομικούς κινδύνους:

•

Πιστωτικός κίνδυνος

•

Κίνδυνος ρευστότητας

•

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς

Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση του Ομίλου σε κάθε έναν από τους
ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους του Ομίλου, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για
την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου του Ομίλου.
Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος των
οικονομικών καταστάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου και βάσει εγκεκριμένων πολιτικών του, έχει αναθέσει στον
Οικονομικό τομέα την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι πολιτικές διαχείρισης
κινδύνου του Ομίλου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που
αντιμετωπίζει ο Όμιλος, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να αντισταθμίζονται οι κίνδυνοι,
ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, εξετάζονται περιοδικά ώστε
να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες
του Ομίλου.

26.1 Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του Ομίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου, δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες.

40

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού, ο Όμιλος καταχωρεί πρόβλεψη επισφαλειών από
απαιτήσεις βάσει ιστορικών στοιχείων εισπραξιμότητας των απαιτήσεών του. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος
καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για ενδεχόμενες ζημίες από
συγκεκριμένους πελάτες και απαιτήσεις.
26.1.1 Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων, αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο.
Οι απαιτήσεις του Ομίλου δεν φέρουν τόκους και δεν μεταφέρονται ούτε υποθηκεύονται για χρέος.
26.1.2 Ζημιές απομείωσης
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει σωρευτικά πρόβλεψη απομείωσης ύψους € 1.977.699 που αντιπροσωπεύει
την εκτίμηση για ενδεχόμενες ζημίες από συγκεκριμένους πελάτες και απαιτήσεις.
26.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναμία του Ομίλου να
εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος για τη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και
δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη του Ομίλου.
Ο Όμιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο έλλειψης πόρων με πρακτικές προγραμματισμού
ρευστοποίησης. Οι πρακτικές λαμβάνουν υπόψη την λήξη των χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων και τις αναμενόμενες ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες. Ο
σκοπός του Ομίλου είναι να έχει ισορροπία μεταξύ συνεχείας των πόρων χρηματοδότησης και
ευελιξίας.
Παρατίθενται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της
Εταιρείας, βάσει των συμβάσεων και συμφωνιών που ίσχυαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
31 Δεκεμβρίου 2012 – Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πληρωμές ανά περίοδο
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις (Σημείωση 22)
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις / Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις (Σημείωση 24)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις (Σημείωση 22)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(Σημείωση 25)

Σύνολο

Λιγότερο
του 1ος
έτους
(2013)

2-3 Έτη
(2014-2015)

3-5 Έτη
(2016-2017)

Περισσότερο
των 5 ετών
(2018 & άνω)

6.551.966

612.754

1.991.952

676.778

3.270.482

1.773.215

463.285

958.277

351.653

-

3.494.471

3.494.471

-

-

-

11.389.002

11.389.002

-

-

-

2-3 Έτη
(2013-2014)

3-5 Έτη
(2015-2016)

31 Δεκεμβρίου 2011 – Ο ΟΜΙΛΟΣ
Πληρωμές ανά περίοδο

Σύνολο

Λιγότερο
του 1ος
έτους
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Περισσότερο
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(2017 & άνω)
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ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
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(2012)
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις (Σημείωση 22)
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις / Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις (Σημείωση 24)

7.073.155

1.386.471

2.372.713

1.108.166

2.205.805

1.840.871

375.496

861.193

604.182

-

3.621.951

3.621.951

-

-

-

13.006.984

13.006.984

-

-

-

2-3 Έτη
(2014-2015)

3-5 Έτη
(2016-2017)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις (Σημείωση 22)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(Σημείωση 25)

31 Δεκεμβρίου 2012 – Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πληρωμές ανά περίοδο

Σύνολο

Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις (Σημείωση 22)
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις / Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις (Σημείωση 24)

Περισσότερο
των 5 ετών
(2018 & άνω)

6.551.966

612.754

1.991.952

676.778

3.270.482

1.773.215

463.285

958.277

351.653

-

3.494.471

3.494.471

-

-

-

10.990.506

10.990.506

-

-

-

2-3 Έτη
(2013-2014)

3-5 Έτη
(2015-2016)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις (Σημείωση 22)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(Σημείωση 25)

Λιγότερο
του 1ος
έτους
(2013)

31 Δεκεμβρίου 2011 – Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πληρωμές ανά περίοδο

Σύνολο

Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις (Σημείωση 22)
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις / Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις (Σημείωση 24)

Περισσότερο
των 5 ετών
(2017 & άνω)

7.073.155

1.386.471

2.372.713

1.108.166

2.205.805

1.840.871

375.496

861.193

604.182

-

3.621.951

3.621.951

-

-

-

12.695.427

12.695.427

-

-

-

Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις (Σημείωση 22)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(Σημείωση 25)

Λιγότερο
του 1ος
έτους
(2012)

26.3 Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγών τιμών, όπως οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες και τα επιτόκια, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ή την αξία των
χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς
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είναι να ελέγχεται η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων,
με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
26.3.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν υπόκειται σε ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των
συναλλαγών του με χώρες εκτός Ελλάδας διενεργείται με βάση το Ευρώ. Επιπρόσθετα ο Όμιλος δεν
υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο όσο αφορά τις δανειακές του υποχρεώσεις δεδομένου ότι, το
σύνολό τους είναι σε Ευρώ.
26.3.2 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο Όμιλος συνάπτει δάνεια για να καλύψει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Τα δάνεια αυτά φέρουν
τόκο βάσει του κυμαινόμενου επιτοκίου Euribor. Ο Όμιλος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του
επιτοκίου αυτού και η πολιτική του συνίσταται στη μη αγορά παραγώγων προϊόντων αντιστάθμισης
αλλά στη διατήρηση του συνόλου των δανείων και των τραπεζικών καταθέσεων σε κυμαινόμενη βάση
επιτοκίου.

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα χρηματοοικονομικά μέσα του Όμίλου και της Εταιρείας που
υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου ήταν:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

630.211

583.492

629.031

582.783

11.819.652

12.535.977

11.819.652

12.535.977

Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (Χρηματικά
Διαθέσιμα και ισοδύναμα)
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμος
και μακροπρόθεσμος δανεισμός, χρηματοδότικές
μισθώσεις)

26.3.3 Ανάλυση ευαισθησίας ταμιακών ροών για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
κυμαινόμενου επιτοκίου
Μία μεταβολή κατά 0,5% των επιτοκίων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού θα επηρέαζε ανάλογα
θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά τα ποσά που παρουσιάζονται
παρακάτω.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
0,5%
αύξηση

0,5%
μείωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
0,5%
0,5%
αύξηση
μείωση

31 Δεκεμβρίου 2012
Ευαισθησία ταμιακών ροών

(59.098)

59.098

(59.098)

59.098

(62.680)

62.680

(62.680)

62.680

31 Δεκεμβρίου 2011
Ευαισθησία ταμιακών ροών

Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τη θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις
καταθέσεις.

26.4 Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ομίλου, συνίσταται στη διατήρηση μιας
ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των μετόχων, των πιστωτών και της
αγοράς στον Όμιλο και να επιτρέπει την μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Το Διοικητικό
Συμβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του συνόλου των επενδυμένων κεφαλαίων, στοχεύοντας στη
βελτιστοποίησή της, ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη υποδομών του Ομίλου καθώς και η
εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος παρακολουθεί μηνιαία την
ανάπτυξη των εσόδων του, τα έξοδα και κόστη του έναντι των προυπολογισμών του καθώς και το
κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες του.
Σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου, η Εταιρεία υπόκειται σε κάποιους νόμους και κανονισμούς που
προκύπτουν από την ελληνική εταιρική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η ελληνική εταιρική νομοθεσία
προβλέπει την υποχρεωτική κράτηση τακτικού αποθεματικού 5% ετησίως από τα καθαρά κέρδη της
χρήσης, καθώς και τη διανομή μερίσματος 35% των καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Επίσης, η
ελληνική εταιρική νομοθεσία προβλέπει τη διατήρηση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
στο 50% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης της
καθαρής θέσης κάτω του 50% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας πρέπει να συνέλθει προκειμένου να αποφασίσει για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα
επιτρέψουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
26.5 Εκτίμηση εύλογης αξίας
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων, απαιτήσεων, βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και
ταμιακών διαθεσίμων δεν διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες όπως αυτές εμφανίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις διότι τα κονδύλια αυτά είναι βραχυπρόθεσμης φύσης. Επίσης οι εύλογες
αξίες των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων δεν διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες, διότι
επιβαρύνονται με τα επιτόκια της αγοράς.

27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών.
Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν και σοβαρές
επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
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Για τις οικονομικές χρήσεις που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα δεν έχει πραγματοποιηθεί
φορολογικός έλεγχος και ως εκ τούτου οι χρήσεις αυτές δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί:
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.

2008 – 2010

Π. ΛΑΝΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

2010 – 2012

ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.

α) Για τη χρήση 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά
τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα
ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).
β) Για τις χρήσεις 2008-2010 έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη ποσού € 85.495 για πιθανούς
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που θα προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
Π. ΛΑΝΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2010-2012.

28. Γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Iσολογισμού που να επηρεάζουν την
οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας.
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ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι ανωτέρω «ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012» καθώς και οι συνημμένες επ’αυτών «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Αταλάντη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΛΑΝΤΖΗΣ

ΙΑΣΩΝΑΣ Π. ΛΑΝΤΖΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΣ
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