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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας « ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP ABEE»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας « ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP
ABEE», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου
2013, τις 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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
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 οικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας.

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 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
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
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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 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 οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας « ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP ABEE» κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΑ ∆. ΦΛΩΡΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 15061
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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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ « ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η
ELTOP ABEE» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2013
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και την παρούσα έκθεση για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου
2013.

Επιδόσεις, Χρηµατοοικονοµική θέση και Ετήσια Ανασκόπηση Πεπραγµένων
Κατά τη χρήση του 2013 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας µειώθηκε κατά 124.091,24 ευρώ ή
κατά

ποσοστό 2,6% του κύκλου εργασιών της προηγούµενης χρονιάς . Το µικτό κέρδος

διαµορφώθηκε στο ποσό των 800 χιλ. ευρώ έναντι 460 χιλ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης,
ενώ σαν ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασε αύξηση από 9,7% σε 17,2%. Το ύψος της
µεταβολής του µικτού κέρδους οφείλεται αφενός στο ότι κατά την διάρκεια του 2012 είχε
πωληθεί

ένα σχετικά µεγάλο µέρος από τα αποθέµατα της εταιρείας σε χαµηλές τιµές λόγω

προσαρµογής της παραγωγής της και της γκάµας των εµπορευόµενων ειδών λόγω και της
προσχώρησης της στον Όµιλο της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ και αφετέρου στο ότι
το κόστος πωληθέντων του 2012 επιβαρύνθηκε επιπλέον από µη επαναλαµβανόµενα έξοδα
και δαπάνες που αφορούσαν τη µετακόµιση της µονάδας παραγωγής από τη Μάνδρα στην
έδρα του Οµίλου στην Ελευσίνα. Παρά την αύξηση αυτή το αποτέλεσµα της χρήσης µετά από
φόρους ήταν αρνητικό 220,26 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 696,36 χιλ. ευρώ το 2012, µε θετικό
όµως αποτέλεσµα EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων).
Στη διάρκεια του 2013, και για έβδοµη συνεχόµενη χρονιά, ο όγκος της οικοδοµικής
δραστηριότητας παρουσίασε µείωση σε σχέση µε το 2012 κατά 27,7%. Σωρευτικά από το
2008 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2013 το ποσοστό της µείωσης του όγκου της οικοδοµικής
δραστηριότητας

είναι 81,62%. Η εξέλιξη αυτή στον συγκεκριµένο κλάδο της οικονοµίας

επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς µεγάλο ποσοστό
των εµπορευµάτων που εµπορεύεται, απευθύνεται σε δραστηριότητες που αφορούν αυτόν
τον τοµέα.
Το 2013 ήταν από πλευράς οικονοµικής δραστηριότητας έντονα αρνητικό στο σύνολο του.
Θα λέγαµε πως φθάσαµε στο έσχατο αρνητικό σηµείο και το επόµενο διάστηµα δεν µπορεί
παρά να έχει σταθεροποιητική και σε ένα µικρό βαθµό αναπτυξιακή πορεία. Η έλλειψη
ρευστότητας σε συνδυασµό µε την µικρή έως ανύπαρκτη πίστωση από τους προµηθευτές του
εξωτερικού έχει σαν αποτέλεσµα την αδυναµία ικανοποίησης της - έστω µικρής - ζήτησης που
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παρουσιάζεται στην αγορά. Η δραστηριότητα που αφορά την ανακαίνιση κατοικιών και
καταστηµάτων παρουσιάζει σχετικά µεγαλύτερη αντοχή στην κρίση

από τους υπόλοιπους

τοµείς της οικοδοµής. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που πτώση που κατέγραψε
ο τζίρος της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης ήταν πολύ µικρότερος από αυτήν του κλάδου
η οποία ήταν πάνω από 35%. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη διάρκεια του 2013 πήρε µέτρα
βελτίωσης της λειτουργίας του τµήµατος

παραγωγής και του εµπορικού τµήµατος της

Εταιρείας ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα στις νέες συνθήκες που
διαµορφώνονται . Εκτός από τις δυσκολίες που περιγράφουµε πιστεύουµε πως το 2014 οι
εξελίξεις στο κλάδο θα δηµιουργήσουν και ευκαιρίες για βελτίωση των αποτελεσµάτων της
εταιρείας .έχουµε πάρει όλα τα µέτρα για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε αυτές τις
ευκαιρίες εφόσον παρουσιαστούν
Πωλήσεις και Αποτελέσµατα
Οι Πωλήσεις της Εταιρείας έφθασαν τα 4,67 εκ € έναντι 4,79 εκ € της προηγουµένης χρήσης.
Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν στις 800 χιλ .€ έναντι 460 χιλ € και η χρήση έκλεισε µε ζηµιά
προ φόρων 239 χιλ.€ έναντι ζηµίας 871 χιλ. € της προηγουµένης χρήσης.

Χρήση

Πωλήσεις
Μικτό Κέρδος
ΕΒΙΤDA

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2013

2012

4.662.314

4.786.405

800.370

460.329

11.114

(448.518)

Μετά το αποτέλεσµα της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι
µικρότερο από το µισό του µετοχικού κεφαλαίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην
Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

τροποποίηση του µετοχικού κεφαλαίου ώστε να

καλυφθούν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της .

Σηµαντικά Γεγονότα
∆ε υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο που µεσολάβησε.

Προβλεπόµενη Εξέλιξη, Προοπτικές

Η χρονιά που πέρασε κατά γενική οµολογία ήταν η δυσκολότερη για το κλάδο, εκτός των
άλλων και λόγω της συσσώρευσης των προβληµάτων από τα προηγούµενα χρόνια. Αρκετές
µικρές µονάδες έχουν αποσυρθεί και οι

µεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών

τους , καθώς εκτός των

άλλων, αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα ρευστότητας. Η εταιρεία στην διάρκεια του 2013
τριετία πήρε µέτρα περιστολής των λειτουργικών εξόδων και προχώρησε σε αναδιάρθρωση
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ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013
και ανανέωση της γκάµας των προϊόντων που εµπορεύεται. Με την ενσωµάτωση της στον
Όµιλο της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ- ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση µε την έννοια ότι
διαθέτει ευρεία γκάµα προϊόντων και εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων.
Οι τρεις πρώτοι µήνες του 2014 δίνουν την δυνατότητα να αισιοδοξούµε µε την έννοια ότι
παρά την µείωση κατά 8,5% των πωλήσεων το αποτέλεσµα είναι βελτιωµένο κατά πολύ
καθώς έχει βελτιωθεί το µικτό κέρδος και έχουν µειωθεί τα λειτουργικά έξοδα. Πιστεύουµε
ότι το τελικό αποτέλεσµα της χρήσης θα είναι θετικό και έχουµε λάβει όλα τα µέτρα που
απαιτούνται γι’ αυτό.

Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
∆ιεταιρικές Πωλήσεις 01.01.2013 – 31.12.2013

Πωλήτρια
Εταιρεία
ΑΦΟΙ
ΤΡΟΚΟΥ∆Η ΑΕ

DIPO A.E.

63.865,86

Αγοράστρια εταιρεία
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ
INTERWOOD
ΑΦΟΙ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
CYPRUS
ΤΡΟΚΟΥ∆Η ΑΕ
ΑΤΕΝΕ
72.457,07

1.484,34

Σύνολο

0,00

137.807,27

∆ιεταιρικές Αγορές 01.01.2013 – 31.12.2013
Πωλήτρια Εταιρεία
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ

2.895.665,54

Υπόλοιπα Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων 31.12.2013
Υπόλοιπο Εταιρείας

Απαιτήσεις

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ- ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ

Υποχρεώσεις

0,00

2.848.133,40

ELTOP DOO

9.233,54

0,00

DIPO A.E.

4.697,83

0,00
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ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

Αµοιβές και µισθοί ∆ιευθυντικών Στελεχών
και µελών της ∆ιοίκησης
Αµοιβές και µισθοί ∆ιευθυντικών Στελεχών και
µελών της ∆ιοίκησης
Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη
της ∆ιοίκησης

2013

109.517,81
0,00
0,00

Ελευσίνα, 24 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΤΡΟΚΟΥ∆ΗΣ

Η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση που
αποτελείται από τέσσερεις σελίδες (4), είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που
χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 26 Μαρτίου 2014.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΑ ∆. ΦΛΩΡΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 15061
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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ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Χρήσεως 2013

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
Σηµ

31.12.2013

31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

7.1

1.152.717,73

1.285.169,45

Αύλα περιουσιακά στοιχεία

7.3

0,01

0,01

Επενδύσεις σε Θυγατρικές/συγγενείς

7.2

441.657,91

441.657,91

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

7.4

66.063,57

66.063,57

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

7.15

221.960,24

198.534,76

1.882.399,46

1.991.425,70

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα Εµπορευµάτων

7.5

1.410.637,06

1.517.595,84

Απαιτήσεις από Πελάτες

7.6

1.207.943,64

1.514.358,04

Λοιπές απαιτήσεις

7.6

63.421,87

58.100,12

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα

7.7

122.726,28

130.072,69

2.804.728,85

3.220.126,69

4.687.128,31

5.211.552,39

366.000,00

366.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο

7.8

Αποθεµατικά

7.9

Κέρδη/Ζηµίες εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.899.124,62

1.941.455,03

-2.202.407,27

-1.968.563,78

62.717,35

338.891,25

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια

7.10

351.087,92

350.916,28

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

7.15

285.145,76

242.815,35

Λοιπές προβλέψεις

7.11
7.12

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

85.806,00

60.825,00

50.000,00

50.000,00

772.039,68

704.556,63

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές Υποχρεώσεις

7.13

2.901.405,02

2.328.739,05

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

7.10

706.019,17

1.001.448,07

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

7.14

42.516,69

171.989,26

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

7.13

202.430,40

665.928,13

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

3.852.371,28

4.168.104,51

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.624.410,96

4.872.661,14

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.687.128,31

5.211.552,39
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ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Σηµ

31.12.2013

31.12.2012

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

7.16

4.662.313,67

4.786.404,94

Κόστος Πωλήσεων

7.17

-3.861.943,97

-4.326.075,72

800.369,70

460.329,22

Μικτά Κέρδη
Έξοδα ∆ιοικήσεως

7.19

-325.353,81

-564.694,05

Έξοδα ∆ιαθέσεως

7.20

-517.940,87

-583.603,99

Άλλα Έξοδα

7.18

Κέρδη προ φόρων , τόκων και επενδυτικών αποτ/των

-65.400,28

36.315,69

-108.325,26

-651.653,13

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

7.21

753,09

264,20

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

7.21

-131.346,82

-219.922,24

-238.918,99

-871.311,17

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

7.22

Κέρδη µετά από φόρους

18.654,48

174.945,22

-220.264,51

-696.365,95

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/έξοδα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα
στα αποτελέσµατα
Εξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων
παροχών
Φόρος εισοδήµατος στοιχείων λοιπών συνολικών εσόδων
που δεν ανακατατάσσονται

0,00

-2.542,15

-18.350,00

2.422,00

4.771,00

24,03

Φόρος εισοδήµατος

-42.330,41

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

Βασικά Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή

7.23

Κέρδη προ φόρων , τόκων, επενδυτικών αποτ/των
και συνολικών αποσβέσεων
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-55.909,41

-96,12

-276.173,92

-696.462,07

-1,81

-5,71

11.113,98

-448.517,89

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2012
Αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές
Αναµορφωµένο υπόλοιπο
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα 31.12.2012

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Υπόλοιπα 31.12.2013

Αποτ/τα εις
νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

495.000,00

1.241.455,03

-1.733.683,29

2.771,74

0,00

0,00

32.581,60

32.581,60

495.000,00

1.241.455,03

-1.701.101,69

35.353,34

0,00

0,00

-696.462,07

-696.462,07

-129.000,00

700.000,00

429.000,00

1.000.000,00

366.000,00

1.941.455,03

-1.968.563,76

338.891,27

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2013

Λοιπά
αποθεµατικά

366.000,00
0,00
366.000,00

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτ/τα εις
νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

1.941.455,03

-1.968.563,76

338.891,27

-42.330,41

-233.843,51

-276.173,92

1.899.124,62

-2.202.407,27

62.717,35
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ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ)
1.131.12.2013

1.131.12.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

-238.918,99

-871.311,17

119.439,24

203.135,27

6.631,00

-22.688,00

-753,09

943,70

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον : προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

131.346,82

219.922,24

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

106.958,78

-34.855,63

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

301.092,31

265.885,71

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-20.304,33

1.995.093,22

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-131.346,82

-219.922,24

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

0,00

-263.142,07

274.144,92

1.273.061,03

0,00

0,00

-408,58

-43.237,13

13.593,06

0,00

753,09

264,20

0,00

0,00

13.937,57

-42.972,93

0,00

-3.589,72

-295.428,90

-1.144.259,01

0,00

-11.788,25

0,00

0,00

-295.428,90

-1.159.636,98

-7.346,41

70.451,12

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

130.072,69

59.621,57

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

122.726,28

130.072,69

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας

Μείον:

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο
∆άνεια αναληφθέντα / εξοφληθέντα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
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ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2013

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η ELTOP ΑΒΕΕ», είναι Ανώνυµη Εταιρεία εγγεγραµµένη στην
Ελλάδα µε ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 84591402000. Έχει έδρα το ∆ήµο Ελευσίνας. Ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ
6790/7-10-96). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της εισαγωγής εµπορίας παραγωγής
και επεξεργασίας πάσης φύσεως ξυλείας.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου 2013, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 24 Μαρτίου 2014.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους :

Μιχαήλ Τροκούδης

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Σωτήρης Τροκούδης

Αντιπρόεδρος

Ευτύχιος Παπαδάκης

Μέλος

2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, και είναι
εκφρασµένες σε ευρώ.

2.2 Ενοποίηση
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη Μητρική. Οι
θυγατρικές ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος
επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν
υφίσταται. Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της µητρικής οι θυγατρικές αποτιµώνται στο
κόστος κτήσης.
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Συγγενείς επιχειρήσεις
Πρόκειται για εταιρείες στις οποίες ασκείται σηµαντική επιρροή ωστόσο δεν είναι θυγατρικές.
∆εν υπάρχουν συγγενείς επιχειρήσεις

2.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακεκριµένο τµήµα του οµίλου και της Εταιρείας, το οποίο
διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων τοµέων. Γεωγραφικός τοµέας, είναι ένα διακεκριµένο τµήµα του οµίλου και
της Εταιρείας το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό
περιβάλλον το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα τοµέων
που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. Η Εταιρεία παρακολουθεί και παρουσιάζει
τους τοµείς µε βάση τα πωλούµενα προϊόντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι
δραστηριότητες της Εταιρείας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται µόνο στην Ελλάδα, θεωρούνται
ως ένας γεωγραφικός τοµέας.

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές
α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας του οµίλου και της Εταιρείας
εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο
λειτουργούν (λειτουργικό νόµισµα).

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα

µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των

ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων
που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού, µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.

2.5 Ενσώµατα πάγια
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην διάθεση των αγαθών
και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς απεικονίζονται στον ισολογισµό, στο κόστος,
µειωµένα µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις (πλην των γηπέδων) και τις ζηµίες αποµείωσης.
Τα µηχανήµατα και τα µεταφορικά µέσα απεικονίζονται στον ισολογισµό, σε εύλογες αξίες
θεωρούµενες ως κόστος κτήσεως µείον της συσσωρευµένες αποσβέσεις. Τα υπόλοιπα πάγια
στο κόστος κτήσεώς τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις.
Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όλων των ενσώµατων παγίων επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση
την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων κατά την µετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα ∆.Λ.Π. την
1/1/2010.
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Οι αποσβέσεις λογίζονται σύµφωνα µε την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων (εκτός από
τα

γήπεδα)

χρησιµοποιώντας

την

σταθερή

µέθοδο,

ώστε

να

αποσβεσθούν

µέσω

αποτελεσµάτων, το κόστος ή η αξία αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην
περίοδο της ωφέλιµης ζωής τους.
Για την απόσβεση χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές :

Κτίρια

11,11-12,5%

Μηχανήµατα

15%

Μεταφορικά µέσα

15-20%

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

12%

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

20%

Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού
στοιχείου, καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης
αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης.
Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
της περιόδου που πραγµατοποιούνται, ενώ οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το
αρχικό κόστος κτήσης.Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για
αποµείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους

δεν θα

ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης
µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού
στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το
κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.

2.6 Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
Τα άυλα στοιχεία αφορούν κυρίως τα λογισµικά προγράµµατα , η αξία των οποίων
περιλαµβάνει το κόστος αγοράς τους, προσαυξηµένο µε τις δαπάνες που απαιτούνται
προκειµένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και µειωµένη κατά το ποσό των
σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες
δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν των
αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου
απόσβεσης. Η υπολειµµατική αξία του λογισµικού θεωρείται µηδέν.

2.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών
καταστάσεων. Τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της
αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο
για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα
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περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών
ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

2.8 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης τους
και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων
συµπεριλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους φόρους και έξοδα εισαγωγής και κόστη µεταφοράς.
Το κόστος παραγωγής περιλαµβάνει τα άµεσα αναλωθέντα υλικά, τα άµεσα εργατικά καθώς
και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται για την παραγωγή των
ιδιοπαραγώµενων προϊόντων (όπου συντρέχει περίπτωση). Το κόστος προσδιορίζεται
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ετήσιου σταθµισµένου µέσου όρου.

2.9 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει
µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη
ότι ο όµιλος και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε
βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό
της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

2.10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και
χαµηλού ρίσκου.

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών,
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση
του µετοχικού κεφαλαίου ή της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των
επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος
(εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις
ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων
µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν
συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.

2.12 Αποθεµατικά
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εµπορικής Νοµοθεσίας,, η δηµιουργία τακτικού
αποθεµατικού, µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά από
φόρους, κερδών, είναι υποχρεωτική µέχρι να φτάσει το ύψος του αποθεµατικού στο 1/3 του
µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό διανέµεται µόνο κατά διάλυση της Εταιρείας,
µπορεί όµως να συµψηφιστεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων
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δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν
τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής
τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρα διενέργειας
επενδύσεων.

2.13 ∆ανεισµός
∆άνεια Τραπεζών
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα
τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

2.14 Φορολογία Εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος, περιλαµβάνει τρέχοντες και
αναβαλλόµενους φόρους.
(α)

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή
και απαιτήσεις προς τις φορολογικές αρχές, που σχετίζονται µε τους πληρωτέους
φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους
φόρους εισοδήµατος, που αφορούν την τρέχουσα ή τις προηγούµενες χρήσεις. Οι
τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και
φορολογικούς νόµους, που ισχύουν στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες
σχετίζονται.

(β)

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τον προβλεπόµενο συντελεστή

που

αναµένεται να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις καταχωρούνται, κατά την έκταση κατά την οποία προβλέπεται να υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος, για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς,
που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

2.15 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες.

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η εταιρεία δεν έχει κανένα σχέδιο καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό για την
αφυπηρέτηση παρά µόνο σχέδια καθορισµένης συνεισφοράς σε κρατικά ασφαλιστικά ταµεία.
Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται µε αναλογιστική µελέτη από εγκεκριµένο
αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στο ποσό
που έχει αναγνωρισθεί.
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2.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή για την
τακτοποίηση της υποχρεώσεως. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής
οικονοµικών ωφελειών ή εκροής πόρων αντίστοιχα.

2.17 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.

(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο τµηµατικής
ολοκλήρωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών.

(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου.

(δ) Έσοδα από δικαιώµατα
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των
σχετικών συµβάσεων.

(ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους,
δηλαδή όταν εγκρίνονται από την γενική συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο όργανο
να τα χορηγεί.

2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των µετόχων.

2.19 Μισθώσεις
Μισθώσεις, στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τους εκµισθωτές και ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές
µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.

Η Εταιρεία ως µισθωτής
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση
την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
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βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας
αποτιµώµενα, κατά τη σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφ’ όσον είναι
µικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική
υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρείται στον Ισολογισµό ως υποχρέωση από
χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και
σε καταβολή υποχρέωσης µε τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της
υποχρέωσης.

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς,
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. Η διαχείριση
του διεκπεραιώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσδιορίζει,
εκτιµά και αντισταθµίζει όταν απαιτείται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους .

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας γίνεται σε ευρώ.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις
γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Η Εταιρεία έχει ένα εκτεταµένο
πελατολόγιο και κανείς από τους πελάτες δεν καλύπτει ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του
συνολικού τζίρου. Είναι συνεπώς περιορισµένος ο βαθµός επισφαλειών από µη είσπραξη
απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις που κατά τη χρήση διαπιστώνονται επισφάλειες η Εταιρεία
σχηµατίζει σχετική πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της περιόδου.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισµένος αφού οι δείκτες τόσο της γενικής όσο και της άµεσης
ρευστότητας διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, και η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ικανά
όρια χρηµατοδότησης ,για την περίπτωση που τα χρειαστεί ,από τις συνεργαζόµενες τράπεζες
.

(δ) Κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, κατά την
διάρκεια της χρήσης δε υπήρξε ανάγκη για την χρήση τραπεζικών δανειακών κεφαλαίων.

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
α) Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει
εµπιστοσύνη εκ µέρους των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της ανάπτυξη.
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β) Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιριών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i. Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την
διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων
σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά
για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.
ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½
του µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική
Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την
λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του
µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η Εταιρεία
µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση, µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον.
iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του
Τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης
διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις
Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του
φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
v. Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του
καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την
Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό
Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που
παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70%
του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να
αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.
γ) Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την
νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια.

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα
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ισχύοντα. Η Εταιρεία

προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των

µελλοντικών γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες.
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6. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή
µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων
και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
2013
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Παρουσίαση
των στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων»
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές
οντότητες να οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών
Συνολικών Εσόδων σε δύο οµάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα
στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την
τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν αναµένουν να έχει σηµαντική
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση
υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων»
Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται
µε ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι
δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη
χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης
αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο
πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα
πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι
αυτή η τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει σηµαντική επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους»
Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που
επιτρέπει σε µια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από
συνταξιοδοτικά

προγράµµατα

(προγράµµατα

καθορισµένων

παροχών

-

«µέθοδος

περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν.
Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα
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συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος
στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 απαιτεί αναδροµική εφαρµογή και η επίδραση από την υιοθέτησή
του παρουσιάζεται στη Σηµείωση 7.11 των οικονοµικών καταστάσεων
∆ΠΧΑ

1

(Τροποποίηση)

«Πρώτη

εφαρµογή

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – Σοβαρός

των

διεθνών

υπερπληθωρισµός

προτύπων
και

άρση

καθορισµένων ηµεροµηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά»
Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το
λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει
αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι
συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «οµαλοποίηση» του
νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία

µετάβασης στα ∆ΠΧΑ και να

χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό
έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται
κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο
µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και
25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη
παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες

αυτές αντικαθίστανται

από

τη φράση

«ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ».
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ

1

«Πρώτη

εφαρµογή

των

διεθνών

προτύπων

χρηµατοοικονοµικής

αναφοράς-Κρατικά ∆άνεια»
Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία εταιρία δεν θα
πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20
αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από
το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος
από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς.
Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν
τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως
λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο
µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη
φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα
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κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση
ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των
δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»
Το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 13 στις οικονοµικές της καταστάσεις.

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο
επιφανείας»
Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη
δραστηριότητα αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να
αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle),
εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.

Οι

κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Οµίλου.
∆ΠΧΑ

1

«Πρώτη

εφαρµογή

των

διεθνών

προτύπων

χρηµατοοικονοµικής

αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1
περισσότερες από µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική
οντότητα µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε
από µία προγενέστερη ηµεροµηνία.

26

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η –ELTOP A.B.E.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν
µια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε
εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις
πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον
συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα
∆ΠΧΑ.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να
ταξινοµηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε
διανοµές προς τους µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από
την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και
τον Όµιλο
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
είναι υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η
Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την
επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7
(Τροποποίηση)

«Χρηµατοπιστωτικά

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

Μέσα:
στοιχείων

Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός
και

χρηµατοοικονοµικών

υποχρεώσεων»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2014. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον
συµψηφισµό ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις .
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το
Νοέµβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που
σχετίζονται µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε
στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθµισης. Σε επόµενη φάση του
έργου

θα

προστεθούν

οι

νέες

απαιτήσεις

που

αφορούν

την

αποµείωση

των

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης
της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να
εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου
2015.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση
του ∆ΠΧΑ 7 µε

την οποία

προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη

µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
οικονοµικές της καταστάσεις.

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες
οικονοµικές

καταστάσεις», ∆ΠΧΑ

11

«Σχήµατα

υπό

κοινό

έλεγχο»

και

∆ΠΧΑ

12

«Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές
οικονοµικές

καταστάσεις»

και

∆ΛΠ

28

«Επενδύσεις

σε

συγγενείς

επιχειρήσεις

και

κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά το αργότερο,
από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού τους έτους που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2014 ή µετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες

οικονοµικές

καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές
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Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και
τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το
Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να
λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».
∆ΛΠ

28

(τροποποιηµένο)

«Συµµετοχές

σε

Συγγενείς

Επιχειρήσεις

και

Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 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 αυτές ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα
υπό κοινό έλεγχο».
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες.
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27
«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές,
προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η
οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον
προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.
∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από
κοινού

ελεγχόµενες

οικονοµικές

οντότητες

—

Μη

χρηµατικές

συνεισφορές

από

κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού
συµφωνιών (joint arrangements) 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
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διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από
κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ
12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν
επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12,
περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως
προηγούµενη

συγκριτική

περίοδο.

Για

τις

γνωστοποιήσεις

που

σχετίζονται

µε

µη

ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την
απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης
για τις Εταιρείες Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν
µια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού
απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως
µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα
χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιανουαρίου 2014.
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση
καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που
ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
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∆ΛΠ

36

(Τροποποίηση)

«Αποµείωση

αξίας

περιουσιακών

στοιχείων

-

Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία»
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό
των αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία
µείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης»
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου
ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να
εκκαθαριστεί µε έναν νέο κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών
διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρµόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η
διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ

19

(Τροποποίηση)

«Παροχές

σε

εργαζοµένους»

-

«Εισφορές

από

εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται
µε την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια
πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών
υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του
2013 δύο κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
αυτές έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς»
και προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που
προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην
εφαρµογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η
οντότητα παρέχει µόνο συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς
παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία
του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά.
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και
του ∆ΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά,
απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό.
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων
αναπροσαρµόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού
στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής
οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος της οικονοµικής οντότητας.
∆.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με

την

τροποποίηση

διευκρινίζεται

ότι,

όταν

ένα

άυλο

περιουσιακό

στοιχείο

αναπροσαρµόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
∆.Π.Χ.Α.

1

Πρώτη

εφαρµογή

των

διεθνών

προτύπων

χρηµατοοικονοµικής

αναφοράς
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε
ισχύ ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη
υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη
εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε
όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΑ.
∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική
αντιµετώπιση της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας
της από κοινού συµφωνίας.
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας
Με

την

τροποποίηση

διευκρινίζεται

ότι

το

πεδίο

εφαρµογής

της

εξαίρεσης

του

χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις
συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Παρουσίαση.
∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό
της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των
επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται
η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά.
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7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Κτίρια
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα/
Τεχνικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Αξία κτήσεως
154.660,93

2.036.850,43

170.871,52

257.595,93

2.619.978,81

Προσθήκες 2013

Κατά την 01/01/2013

0,00

0,00

0,00

408,58

408,58

Πωλήσεις 2013

0,00

-15.412,65

-18.489,48

0,00

-33.902,13

154.660,93

2.021.437,78

152.382,04

258.004,51

2.586.485,26

Κατά την 31/12/2013
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 01/01/2013
Αποσβέσεις 2013
Πωλήσεις 2013

110.533,87

896.040,41

75.984,55

252.250,53

1.334.809,36

4.882,00

101.035,00

11.085,61

2.436,63

119.439,24

0,00

-11.852,65

-8.628,42

0,00

-20.481,07

115.415,87

985.222,76

78.441,74

254.687,16

1.433.767,53

Κατά την 31/12/2012

44.127,06

1.140.810,02

94.886,97

5.345,40

1.285.169,45

Κατά την 31/12/2013

39.245,06

1.036.215,02

73.940,30

3.317,35

1.152.717,73

Κτίρια
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα/
Τεχνικές
εγκαταστάσεις

153.060,93

2.020.698,25

174.371,52

255.455,24

2.603.585,94

1.600,00

30.036,68

0.00

3.760,69

35.397,37

Κατά την 31/12/2013
Αναπόσβεστη αξία

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 01/01/2012
Προσθήκες 2012
Πωλήσεις 2012

0.00

-13.884,50

-3.500,00

-1.620,00

-19.004,50

154.660,93

2.036.850,43

170.871,52

257.595,93

2.619.978,81

108.916,02

742.239,18

67.195,00

245.777,22

1.164.127,42

1.617,85

167.685,00

11.080,00

8.093,27

188.476,12

0.00

-13.883,77

-2.290,45

-1.619,96

-17.794,18

110.533,87

896.040,41

75.984,55

252.250,53

1.334.809,36

Κατά την 31/12/2011

44.144,91

1.278.459,07

107.176,52

9.678,02

1.439.458,52

Κατά την 31/12/2012

44.127,06

1.140.810,02

94.886,97

5.345,40

1.285.169,45

Κατά την 31/12/2012
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 01/01/2012
Αποσβέσεις 2012
Πωλήσεις 2012
Κατά την 31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία
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7.2. Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αφορούν την κατά 100% συµµετοχή στην εταιρεία
ELTOP DOO µε έδρα τη Σερβία, ποσού ευρώ 441.657,91.

7.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισµικά προγράµµατα και αναλύονται ως
εξής:

31.12.2013

31.12.2012

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012

180.185,16

Προσθήκες 2013
Κατά την 31/12/2013

172.345,40

0,00

7.839,76

180.185,16

180.185,16

180.185,15

165.527,43

0,00

14.657,72

180.185,15

180.185,15

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012
Αποσβέσεις 2013
Κατά την 31/12/2013
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2013

0,01

0,01

Κατά την 31/12/2012

0,01

6.817,97

7.4. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αφορούν εγγυήσεις που χορηγήθηκαν από την εταιρεία και αναλύονται ως εξής
31.12.2013

31.12.2012

Εγγύηση ενοικίου

48.576,36

48.576,36

Εγγύηση ∆ΕΗ

13.299,11

13.299,11

Εγγυήσεις Leasing
Σύνολο

4.188,10

4.188,10

66.063,57

66.063,57

7.5 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής:

31.12.2013

31.12.2012

Εµπορεύµατα

134.690,65

162.125,65

Έτοιµα προϊόντα & ηµιτελή

651.990,95

689.293,43

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο
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7.6 Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31.12.2013
Πελάτες

31.12.2012

1.024.460,49

1.112.045,27

Γραµµάτια εισπρακτέα

40.000,00

42.000,00

Επιταγές εισπρακτέες

323.603,83

519.964,45

-180.120,68

-159.651,68

1.207.943,64

1.514.358,04

57.086,76

58.100,12

6.335,11

0,00

63.421,87

58.100,12

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιποί Χρεώστες
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις

Οι λογαριασµοί των απαιτήσεων περιλαµβάνουν αποµειώσεις (προβλέψεις) για επισφαλείς
απαιτήσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

31.12.2013
Υπόλοιπο προβλέψεων 01/01/2013
Προβλέψεις χρήσεως 2013
Υπόλοιπο προβλέψεων 31/12/2013

31.12.2012

159.651,68

159.651,68

20.469,00

0,00

180.120,68

159.651,68

Η µέση περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από την Εταιρεία ανήλθε σε 4
µήνες. Πιστωτικά όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες µε βάση τις εγκεκριµένες θέσεις της
διοίκησης, τα οποία εξετάζονται σε συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε
δεδοµένα της αγοράς.
Η εταιρεία έχει σηµαντική διασπορά πωλήσεων και συνεπώς δεν υπάρχουν σηµαντικές
συγκεντρώσεις του πιστωτικού κινδύνου. Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου
µε τη λογιστική τους.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν
υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται
βάσει των αρχικών όρων των συµβάσεων πώλησης. Ενδείξεις µη εισπραξιµότητας συνιστούν
οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών και η καθυστέρηση της
είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων χρηµατοροών
που θα εισπραχθούν.

7.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα αναλύονται ως εξής :
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31.12.2013
Ταµείο

4.674,37

Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2012
911,84

118.051,91

129.160,85

122.726,28

130.072,69

7.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες
(366.000,00) Ευρώ διαιρούµενο εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (122.000) ανώνυµες

µετοχές

ονοµαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη

7.9 Αποθεµατικά Κεφάλαια
Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής
31.12.2013
Τακτικό αποθεµατικό

31.12.2012

31.664,06

31.664,06

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο

700.000,00

700.000,00

Έκτακτο αποθεµατικό

100.000,00

100.000,00

Αφορολόγητα αποθεµατικά

30.000,00

30.000,00

Αποθεµατικό εύλογης αξίας

1.037.460,56

1.079.790,97

1.899.124,62

1.941.455,03

31.12.2013

31.12.2012

Σύνολο

7.10 ∆άνεια
Οι τραπεζικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

351.087,92

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Σύνολο

350.916,28

706.019,17

1.001.448,07

1.057.107,09

1.352.364,35

Το εύρος των επιτοκίων δανεισµού των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, κυµαίνεται από
5,25% έως 12,60% και η διάρκεια των δανείων αυτών είναι από 1 έως 6 µήνες. Οι εύλογες
αξίες των δανείων ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους.
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7.11 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2013

31.12.2012

Υποχρεώσεις ισολογισµού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

85.806,00

60.825,00

85.806,00

60.825,00

6.631,00

-24.244,00

6.631,00

-24.244,00

18.350,00

-2.422,00

18.350,00

-2.422,00

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2013

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση στον ισολογισµό

31.12.2012

85.806,00

60.825,00

85.806,00

60.825,00

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2013

31.12.2012

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

6.034,00

9.339,00

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

1.825,00

4.130,00

0,00

-6.354,00

-7.171,00

-93.349,00

0,00

1.214,00

5.943,00

60.776,00

6.631,00

-24.244,00

Κόστος προϋπηρεσίας
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Άλλο έξοδο (έσοδο)
Ζηµιές από περικοπές
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους

Η συνολική χρέωση έχει κατανεµηθεί ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2013

31.12.2012

Κόστος Πωληθέντων

0,00

-24.244,00

Έξοδα διάθεσης

0,00

0,00

Έξοδα διοίκησης

6.631,00

0,00

6.631,00

-24.244,00
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι
εξής:
31.12.2013
31.12.2012
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Διάρκεια υποχρεώσεων

3,17%
1%
1%
17,73

3%
1,5%
1,5%
19,93

7.12 Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναλύονται ως εξής :
31.12.2013
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου

50.000,00

31.12.2012
50.000,00

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005 και για τις ανέλεγκτες χρήσεις
έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 50.000,00.
Η εταιρεία για τη χρήση 2013 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που 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 χρήσεως 2013. (Αν µέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις). Οι
χρήσεις 2011-2012, οµοίως έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.

7.13 Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους αναλύονται ως εξής:

31.12.2013
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές

31.12.2012

2.901.405,02

2.328.739,05

2.901.405,02

2.328.739,05

39.972,76

47.966,55

112.317,81

159.085,20

41.849,68

285.461,70

Πιστωτές διάφοροι

1.219,10

161.330,68

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού

7.071,05

12.084,00

202.430,40

665.928,13

Σύνολο
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών

Σύνολο
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7.14 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

31.12.2013

31.12.2012

ΦΠΑ

5.571,65

151.693,92

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

8.472,90

18.839,44

859,03

1.479,03

12,51

-23,13

27.600,60

0,00

42.516,69

171.989,26

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Σύνολο

7.15 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31.12.2013

31.12.2012

Αναβαλλόµενες φορ. Υποχρ.

285.145,76

242.815,35

Αναβαλλόµενες φορ. Απαιτ.

-221.960,24

-198.534,76

63.185,52

44.280,59

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο είναι η εξής :

31.12.2013
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Απευθείας στην καθ. θέση
Χρέωση/Πίστωση στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31.12.2012

44.280,59

218.741,41

37.559,41

484,40

-18.654,48

-174.945,22

63.185,52

44.280,59

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές αναλύονται ως εξής :
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

31.12.2013

Ενσώµατα πάγια
Σύνολο

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

285.145,76

242.815,35

285.145,76

242.815,35

31.12.2013

Υποχρεώσεις από παροχές σε εργαζοµ.
Ανάκτηση φορολογικών ζηµιών
Σύνολο
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22.309,56
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198.534,76
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7.16 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής :
31.12.2013
Πωλήσεις εµπ/των

31.12.2012

822.644,13

567.965,49

2.808.703,00

3.109.116,79

Πωλήσεις λοιπ.αποθ..

974.725,54

1.053.215,28

Πωλήσεις υπηρεσιών

56.241,00

56.107,38

4.662.313,67

4.786.404,94

31.12.2013

31.12.2012

Πωλήσεις προϊόντων

Σύνολο

7.17 Κόστος πωλήσεων

Πωλήσεων εµπ/των

712.323,55

802.718,18

Πωλήσεων προϊόντ.

3.076.135,60

3.467.315.66

73.484,82

56.041,88

3.861.943,97

4.326.075.72

31.12.2013

31.12.2012

Πωλήσεων λοιπ. Αποθ.
Σύνολο

7.18 Άλλα έξοδα

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

29.762,68

25.468,72

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

29,74

-44.621,62

12.837,85

0,00

Έκτακτα κέρδη

-5.631,30

0,00

Έξοδα προηγ. χρήσεων

38.538,36

25,11

Έσοδα προηγ. χρήσεων

-30.606,05

-17.187,90

20.469,00

0,00

65.400,28

-36.315,69

Έκτακτες ζηµίες

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

7.19 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
31.12.2013
Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Σύνολο
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216.226,62

285.638,34

51.674,04

78.152,99

18.515,98

25.999,93

24.267,39

106.668,54

8.038,78

68.234,25

6.631,00

0,00

325.353,81

564.694,05
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7.20 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
31.12.2013
Αµοιβές προσωπικού

31.12.2012

275.675,32

291.142,13

Αµοιβές τρίτων

10.121,28

2.354,25

Παροχές τρίτων

72.384,27

95.401,30

Φόροι – τέλη

18.914,11

34.252,66

135.779,38

142.771,98

5.066,51

17.681,67

517.940,87

583.603,99

∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

7.21 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα
31.12.2013
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

31.12.2012

131.346,82

219.922.24

-753,09

-264,20

130.593,73

219.658.04

7.22 Φόροι-Έξοδα
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31.12.2013
Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου (έσοδο)
Σύνολο

31.12.2012

-18.654,48

-174.945,22

-18.654,48

-174.945,22

7.23 Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
µετόχους της µητρικής µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια
της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση
(ίδιες µετοχές)
31.12.2013
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή
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-220.964,51

-696.365,95

122.000

122.000

-1,81

-5,71
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7.24 Εργαζόµενοι στην εταιρεία
31.12.2013
Άτοµα

41

31.12.2012
45

7.25 Μερίσµατα ανά µετοχή
Το αποτέλεσµα της χρήσης

είναι

αρνητικό και εποµένως δεν δίδεται µέρισµα στους

µετόχους.

7.26 Ενδεχόµενα
∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή
λειτουργία της εταιρείας.

8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη, καθώς επίσης και οι αµοιβές και
συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής :

Ποσά σε ευρώ

31.12.2013

31.12.2012

α) Έσοδα

137.807,27

124.937,03

β) Έξοδα

2.895.665,54

3.637.659,31

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και
µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη
της διοίκησης

13.931,37

0,00

2.848.133,40

2.299.269,23

109.517,81

81.529,54

0,00

0,00

0,00

0,00

∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ των
συνδεδεµένων µερών του οµίλου.
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών της ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν
βραχυπρόθεσµες παροχές.
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9. ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Το ποσό των συνολικών αµοιβών των νόµιµων ελεγκτών της εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο
ανήλθε σε ποσό ευρώ 7.460,00 και σε ποσό ευρώ 8.200,00 για τη φορολογική συµµόρφωση.
Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες.
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10. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ
Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 από 1.1.2013 έχει αναδροµική ισχύ. Η επίδραση
από την αναδροµική εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19, στα κονδύλια των οικονοµικών
καταστάσεων προηγούµενων περιόδων της Εταιρείας, έχει ως εξής:
Κατάσταση
Οικονοµικής
Θέσης
Αναβαλλόµενες
φορολογικές
απαιτήσεις
Συνολικά
περιουσιακά
στοιχεία
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
παροχών
προσωπικού λόγω
εξόδου από την
υπηρεσία
Σύνολο
µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων
Σύνολο
υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

∆ηµοσιευµένα
ποσά

Αναµορφώσεις

Αναµορφωµένα
Ποσά

∆ηµοσιευµένα
ποσά

Αναµορφώσεις

Αναµορφωµένα
Ποσά

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

203.773,96

-5.239,20

198.534,76

59.259,03

-8.145,40

51.113,63

203.773,96

-5.239,20

198.534,76

59.259,03

-8.145,40

51.113,63

-1.989.520,58

20.956,80

-1.968.563,78

-1.733.683,29

32.581,60

-1.701.101,69

317.934,45

20.956,80

338.891,25

2.771,74

32.581,60

35.353,34

87.021,00

-26.196,00

60.825,00

128.218,00

-40.727,00

87.491,00

730.752,63

-26.196,00

704.556,63

837.382,05

-40.727,00

796.655,05

4.898.857,14

-26.196,00

4.872.661,14

5.391.189,92

-40.727,00

5.350.462,92

5.216.791,59

-5.239,20

5.211.552,39

5.393.961,66

-8.145,40

5.385.816,26

∆ηµοσιευµένα
ποσά
1/131/12/2012

Αναµορφώσεις
1/131/12/2012

Αναµορφωµένα
Ποσά
1/131/12/2012

Κόστος πωληθέντων

-4.309.122,72

-16.953,00

-4.326.075,72

Κέρδη προ φόρων

-854.358,17

-16.953,00

-871.311,17

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Έξοδο φόρου εισοδήµατος
Κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

171.554,62

3.390,60

174.945,22

-682.803,55

-13.562,40

-696.365,95

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

-682.803,55

-13.562,40

-696.365,95

-2.542,15

0,00

-2.542,15

0,00

2.422,00

2.422,00

508,43

-484,40

24,03

-2.033,72

1.937,60

-96,12

-684.837,27

-11.624,80

-696.462,07

Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα
Εξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων
παροχών
Φόρος εισοδήµατος στοιχείων λοιπών συνολικών
εσόδων που δεν ανακατατάσσονται
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από
φόρους
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
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∆ηµοσιευµένα
ποσά
1/131/12/2012

Κατάσταση ταµειακών ροών

Κέρδη πρό φόρων

Αναµορφώσεις
1/131/12/2012

Αναµορφωµένα
Ποσά
1/131/12/2012

-854.358,17

-16.953,00

-871.311,17

-39.641,00

-16.953,00

-22.688,00

1.273.061,03

0,00

1.273.061,03

Προσαρµογές για:
Παροχές στο προσωπικό
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

11. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα, µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
Ελευσίνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μιχαήλ Κ. Τροκούδης

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών

Σωτήριος Κ. Τροκούδης

Ευτύχιος Μ. Παπαδάκης

Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις στις σελίδες 10 έως 46 είναι αυτές που αναφέρονται
στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 26 Μαρτίου 2014.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΑ ∆. ΦΛΩΡΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 15061
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

46

