ΠΡΩΤΕΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000
(Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03)

Ετήσιες
Οικονοµικές Καταστάσεις
της χρήσης 2012
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Έδρα: Καρδάµυλα Χίου, 7411 Χίος
τηλ: 22720-23561, φαξ: 22720-22412

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Πίνακας περιεχοµένων
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» .............................. 3
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ................................................................... 7
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης .......................................................................................................................................... 8
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ......................................................................................................................... 9
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων......................................................................................................................................... 10
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ........................................................................................................................ 11
Κατάσταση Ταµιακών ροών .............................................................................................................................................. 12
1. Γενικές πληροφορίες ...................................................................................................................................................... 13
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων ........................................................................................................... 13
3. Λογιστικές πολιτικές ...................................................................................................................................................... 14
3.1 Συναλλαγµατικές µετατροπές ........................................................................................................................ 14
3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις .......................................................................................................................... 14
3.3 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) ................................................................................. 15
3.4 Αποθέµατα ..................................................................................................................................................... 21
3.5 Απαιτήσεις από πελάτες ................................................................................................................................. 22
3.6 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ................................................................................................................ 22
3.7 Μετοχικό κεφάλαιο ........................................................................................................................................ 23
3.8 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος........................................................................................ 23
3.9 Παροχές στο προσωπικό ................................................................................................................................ 24
3.10 Επιχορηγήσεις .............................................................................................................................................. 25
3.11 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων ................................................................................................................. 25
3.12 Μισθώσεις.................................................................................................................................................... 26
3.13 ∆ιανοµή µερισµάτων ................................................................................................................................... 27
4. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές ......................................................................................................................... 27
5. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις ............................................................................................. 32
6. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου .................................................................................................................... 34
6.1 Πιστωτικός κίνδυνος ...................................................................................................................................... 34
6.2 Κίνδυνος ρευστότητας ................................................................................................................................... 34
6.3 Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων. .......... 35
7. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις ................................................................................................................... 35
7.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ......................................................................................................................... 35
7.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις ............................................................................... 35
7.3 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση ................................................................................ 36
7.4 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ........................................................................................................... 36
7.5 Αποθέµατα ..................................................................................................................................................... 36
7.6 Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις ...................................................................................................... 37
7.7 Λοιπές απαιτήσεις .......................................................................................................................................... 37
7.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού ................................................................................................. 37
7.9 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ................................................................................................................ 38
7.10 Ίδια Κεφάλαια.............................................................................................................................................. 38
7.11 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού .......................................................................................................... 39
7.12 Προβλέψεις .................................................................................................................................................. 40
7.13 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ....................................................................................................... 40
7.14 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ....................................................................................................... 40
7.15 Πωλήσεις µη βιολογικών- εµπορευµάτων και λοιπού υλικού ..................................................................... 41
7.16 Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων............................................................................................................. 41
7.17 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) ........................................................................................................... 41
7.18 Λοιπά έξοδα ................................................................................................................................................. 42
7.19 Λοιπά έσοδα................................................................................................................................................. 42
7.20 Φόρος Εισοδήµατος ..................................................................................................................................... 42
8. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις – Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ............................................................... 43
9. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη ...................................................................................................................................... 43
10. Συνδεµένα µέρη ........................................................................................................................................................... 43
11. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού........................................................................................................ 44
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (Από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012) ............................... 45

2

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012
(από 1ⁿ Ιανουαρίου έως 31ⁿ ∆εκεµβρίου 2012)
451

2

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.»
Επί των Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012
Κύριοι Μέτοχοι
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 01.01 –
31.12.2012 της εταιρείας µας, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
1 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Για τις ανάγκες πληροφόρησης για την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας, παραθέτουµε

τον κατωτέρω

πίνακα:
31/12/2012
Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού

7.15

Αναλώσεις

31/12/2011

2.833.852

4.240.763

(1.911.164)

(2.795.171)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

7.11

(405.749)

(355.929)

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων

7.16

(278.836)

(378.584)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

7.17

(5.561)

(3.086)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

7.17

Αποσβέσεις

304

87

(25.256)

(25.190)
(78.005)

Λοιπά έξοδα

7.18

(155.792)

Λοιπά έσοδα

7.19

34.476

17.434

86.274

622.319
(122.253)

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

7.20

(26.891)

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

7.20

(62)

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων

7.20

Καθαρά κέρδη χρήσεως

59.321

1.747
(20.000)
481.813

Κατανεµόµενα σε:
Μετόχους Εταιρείας
Σύνολο

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε €

59.321

481.813

59.321

481.813

29,0078

235,6052

2. Οικονοµική θέση της εταιρείας :
Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31.12.2012 κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2012 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 508.348 έναντι 909.631 ευρώ της
προηγούµενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής:
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1. ∆ιαρθρώσεως Ενεργητικού
ΣΧΕΣΗ

31/12/2012

31/12/2011

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

3.812.029
3.967.622

96,08%

4.235.791
4.414.093

95,96%

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

155.593
3.967.622

3,92%

178.302
4.414.093

4,04%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και
πάγιο ενεργητικό.

2. ∆ιαρθρώσεως Παθητικού
ΣΧΕΣΗ
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

31/12/2012
510.912
3.456.710

14,78%

31/12/2011
909.631
3.504.462

25,96%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας
3. ∆ανειακή εξάρτηση της Εταιρείας
ΣΧΕΣΗ

31/12/2012

31/12/2011

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

3.456.710
3.967.622

87,12%

3.504.462
4.414.093

79,39%

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

510.912
3.967.622

12,88%

909.631
4.414.093

20,61%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
4. Χρηµατοδοτήσεως Ακινητοποιήσεων
ΣΧΕΣΗ
Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

31/12/2012
510.912
155.593

328,36%

31/12/2011
909.631
510,16%
178.302

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα
Ίδια Κεφάλαια.
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5. Χρηµατοδοτήσεως Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΧΕΣΗ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

31/12/2012
3.812.029
3.354.536

31/12/2011

113,64%

4.235.791
124,64%
3.398.433

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο Κινήσεως ( Κυκλοφορούν - βραχ.υποχρ.)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

457.493
3.812.029

12,00%

837.358
4.235.791

19,77%

Οι αριθµοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων).

6. Κυκλοφορίας κεφαλαίου
ΣΧΕΣΗ
Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρ.
Ίδια Κεφάλαια

31/12/2012
2.833.852
510.912

554,67%

31/12/2011
4.240.763
466,21%
909.631

7. Αποδοτικότητας πωλήσεων
ΣΧΕΣΗ
Μικτά Αποτελέσµατα
Πωλήσεις Αποθ. & Υπηρεσιών

31/12/2012
583.133
2.833.852

20,58%

31/12/2011
1.106.629
4.240.763

26,10%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
εταιρείας.
Καθαρά Αποτ/τα Εκµετ/σεως
Πωλήσεις Αποθ. & Υπηρεσιών

124.355
2.833.852

4,39%

608.949
4.240.763

14,36%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας µε τον συνυπολογισµό των
χρηµατοοικονοµικών και λοιπών εσόδων.
Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως (προ φόρων)
Σύνολο εσόδων

86.274
2.868.632

3,01%

622.319
4.258.284

14,61%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά
της έσοδα
8. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων
ΣΧΕΣΗ
Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως (προ φόρων)
Ίδια Κεφάλαια

31/12/2012
86.274
510.912

16,89%

31/12/2011
622.319
909.631

68,41%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας :
Το 2013 προβλέπεται θετικό στην ανοδική πορεία και εξέλιξη της εταιρίας, που χαρακτηρίζεται σαν µια από τις
ισχυρότερες εταιρίες του κλάδου του εξοπλισµού των ιχθυοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο, έχοντας κερδίσει την
εµπιστοσύνη τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των αγορών του εξωτερικού. Η εταιρεία έχει πρόσφατα
επενδύσει στην επέκτασή της στις αγορές των αραβικών χωρών και τα αποτελέσµατα από αυτό αναµένεται να
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δώσουν θετική ώθηση στα µεγέθη της στο επόµενο διάστηµα.

4. ∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης :
Στα πλαίσια προγράµµατος της Ε.Ε. , η εταιρία συµπράττει µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα καθώς
και µε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες για την κατασκευή καινοτόµων κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας µε αισθητήρες.

5. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα :
∆εν υπάρχει.
6. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα :
H εταιρεία συµµετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας εξωτερικού (Τουρκία) «ΜIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK
YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET A.S.» µε ποσοστό συµµετοχής 0,02%. Η ανωτέρω συµµετοχή αποτιµήθηκε
στην τιµή κτήσεως ποσού € 271.
Οι συµβατικές συµφωνίες µε πελάτες, νοµικά πρόσωπα, της Εταιρείας µας εκτελούνται κανονικά, είναι
βραχυχρόνιες και κατοχυρώνουν την πώληση των υπηρεσιών µας. Εκτιµούµε ότι, λόγω του µεγέθους και της
ευρωστίας των συνεργαζόµενων εταιρειών, ο κίνδυνος ( µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων ) για εµάς είναι
πολύ µικρός.
7. Ακίνητα της εταιρείας :
∆εν υπάρχουν.
8. Υποκαταστήµατα της εταιρείας :
1o χλµ Κορωπίου Βάρης, Οδός ∆ηµοκρίτου, Κορωπί Αττικής
9. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης :
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα µπορούσε
να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Χίος, 22 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αριστείδης Στ. Μπελλές
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας " ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της
31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικών εσόδων, 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 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 "ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 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, 27 Μαρτίου 2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ∆. ΦΛΩΡΟΥ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
7

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012
(από 1ⁿ Ιανουαρίου έως 31ⁿ ∆εκεµβρίου 2012)
451

7

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
(Ποσά σε ευρώ)

31/12/2012

31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

7.1
7.3
7.4

154.878
271
444
155.593

1 77.627
232
444
178.302

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

1 .969.073
1 .573.481
255.053
3.906
10.516
3.812.029

1.3 31.696
2.3 79.642
79.916
7.803
4 36.734
4.235.791

3.967.622

4.414.093

7.10
7.10
7.10

60.000
109.504
272.343
69.065
510.912
510.912

60.000
1 09.504
2 67.413
4 72.713
909.631
909.631

7.2
7.11
7.12

17.892
30.975
53.307
102.174

17.830
38.444
49.755
106.029

7.13
7.14

2 .228.291
1 .126.245
3.354.536
3.456.710

2.3 41.575
1.0 56.858
3.398.433
3.504.462

3.967.622

4.414.093

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις Νέον
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφα λαίων

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υπο χρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθ εσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφα λαίων & Υποχρεώσεων

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(Ποσά σε ευρώ)

31/12/2012
Πωλήσεις µη βιολογικώ ν αγαθώ ν - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού

7.15

Αναλώσεις

31/12/2011

2.833.852

4.240.763

(1.911.164)

(2.795.171)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

7.11

(405.749)

(355.929)

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων

7.16

(278.836)

(378.584)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

7.17

(5.561)

(3.086)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

7.17

Αποσβέσεις

304

87

(25.256)

(25.190)
(78.005)

Λοιπά έξοδα

7.18

(155.792)

Λοιπά έσοδα

7.19

34.476

17.434

86.274

622.319
(122.253)

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

7.20

(26.891)

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

7.20

(62)

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων

7.20

Καθαρά κέρδη χρήσεως

59.321

1.747
(20.000)
481.813

Κατανεµόµενα σε:
Μετόχους Εταιρείας
Σύνολο

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε €

59.321

481.813

59.321

481.813

29,0078

235,6052

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε ευρώ)

Κέρδη / (ζη µιές) µετά από φόρους (Α)

31/12/2012

31/12/2011

59.32 1

481.813

Λοιπά συνολικά έσοδα
Επίδ ραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 20%

-

821

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους (Β)

-

821

59.32 1

482.634

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από φόρ ους (Α+Β)

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά σε ευρώ)

ΠΟΣΑ ΣΕ €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό
αναπροσαρµογής

60.000

Λοιπά
αποθ εµατικά

108.683

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο

243.23 4

8 95.807

1.307 .72 4

481 .81 3

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2011
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

-

-

-

481.813

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

821

-

-

82 1

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

-

821

-

4 81.813

482 .63 4

Τακτικό αποθεµατικό χρήσης

-

-

24 .179

(24.179)

Εγκριθέντα µερίσµατα

-

-

(880.728)

(880 .72 8)

Συνολικό Ανα γνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Χρήσεως

-

821

24.17 9

(4 23.094 )

(398 .09 4)

60.000

109.504

267.41 3

4 72.713

909 .63 1

Υπόλοιπο των Ιδίω ν Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011

-

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2012
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

-

-

-

59.321

59 .32 1

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

-

-

-

59.321

59 .32 1

Τακτικό αποθεµατικό χρήσης

-

-

4 .930

(4.930)

Εγκριθέντα µερίσµατα

-

-

-

(458.039)

(458 .03 9)

Συνολικό Ανα γνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Χρήσεως

-

-

4.93 0

(4 03.649 )

(398 .71 9)

60.000

109.504

272.34 3

Υπόλοιπο των Ιδίω ν Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012

69.065

-

510 .91 2

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Κατάσταση Ταµιακών ροών
(Ποσά σε ευρώ)
31/12/2012
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού
Πιστωτικοί Τόκοι
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια
Κέρδη από Πώληση Παγίων - Συµµετοχών
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών )
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Kαταβεβληµένοι Φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

31/12/2011

86 .274

622.319

25 .256

25.190

55 .008

9.755

(7.469)

27

(304)

(87)

(1.999)

(1.998)

5 .561

(150)
3.087

(637.377)

100.121

604 .978
(137.895)

353.221
138.114

(132.431)

(140.398)

(1.089)
(295.330)

953.180

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες

(40)

-

(2.508)

-

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(2.244)

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα

304

150

-

87

237

(283.576)

(526.273)

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

(283.576)

(526.273)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

(426.218)

427.143

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

436.734

9.591

10.516

436.734

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2012 έως 31.12.2012
1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Μάϊο του 1996 και δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τοµείς:
-Την κατασκευή και εµπορία πλωτών σιδηροκατασκευών, αγκυροβολιών, ιχθυοκλωβών, εξεδρών φορτηγίδων
και γενικά κάθε φύσης πλοιαρίων σκαφών και εν γένει πλωτών κατασκευών καθώς και εργασιών συντηρήσεως
και επισκευών των άνω κατασκευών.
-Την κατασκευή και εµπορία διχτύων, πλωτών σηµαντήρων, καλουπιών και γενικά κάθε φύσεως λοιπών
συναφών ειδών εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας .
- Την κατασκευή και εµπορία πάσης φύσεως βιοµηχανικού εξοπλισµού .
-Την κατασκευή και εµπορία εξαρτηµάτων ιχθυοκαλλιέργειας, και ειδών συσκευασίας ιχθυηρών.
-Την κατασκευή µηχανηµάτων ιχθυοκαλλιέργειας πάσης φύσεως (συσκευασίας, διαλογής, αναβατόρια, µηχανές
ταΐσµατος ή προστασίας κ.λπ.) καθώς και η κατασκευή πάσης φύσεως µηχανηµάτων βιοµηχανικής χρήσης.
- Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω εργασία.
-Την αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, που παράγουν ή εµπορεύονται τα ως άνω είδη
ή συναφή είδη.
-Την παροχή υπηρεσιών βιοµηχανικού σχεδιασµού, τεχνογνωσίας και υποστήριξης βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων , σε σχετικές µε την ιχθυοκαλλιέργεια δραστηριότητες, αλλά και σε βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές
δραστηριότητες γενικά.
-Την εκπόνηση µελετών και τις κατασκευές κτιρίων πάσης φύσεως, κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων
πάσης φύσεως από οποιοδήποτε υλικό, καθώς και τις συντηρήσεις και επισκευές αυτών.
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Νοµό Χίου , στο ∆ήµο Καρδαµύλων και είναι µη εισηγµένη στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» σε ποσοστό 50% και
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο όµιλος.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) καθώς
και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών Προτύπων του Σ∆ΛΠ και τα
οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες,
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) την αρχή της αυτοτέλειας χρήσεων.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης,
απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι
οποίες περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι
13
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εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις εταιρικές

οικονοµικές καταστάσεις. Οι πολιτικές που αναφέρονται έχουν

εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 (σε αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης
∆εκεµβρίου 2011) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 22 Μαρτίου 2013. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται µετά την έγκρισή
τους. ∆ικαίωµα αλλαγών έχουν µόνο οι µέτοχοι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων
συνοψίζονται παρακάτω.

3.1 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία που είναι το ευρώ (λειτουργικό νόµισµα).

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που
υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 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 του ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα.

3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως µείον, κατ’
αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριφθείσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που
αναµένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται.
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που
έχει ως εξής:
Μηχανολολογικός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός

13 - 17 έτη
5 - 7 έτη
3 - 5 έτη
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των λοιπών ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση τους, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα
της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει
στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται 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 περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες
δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα
αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

3.3 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις)
Α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση
Κατά

την

αρχική

αναγνώριση

των

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

πραγµατοποιείται

κατηγοριοποίησή τους στις παρακάτω κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων:
• δάνεια και απαιτήσεις
• χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
• διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
• επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη
• ή παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης
Η κατηγοριοποίηση των

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιείται από τη διοίκηση

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία αποτελεί συνήθως το κόστος
απόκτησης πλέον των άµεσων δαπανών συναλλαγής στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιµώνται σε
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εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαµβάνουν χρηµατικά διαθέσιµα και
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις όψεως, εµπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση.

Η επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µετά την αρχική τους αναγνώριση εξαρτάται
από την κατηγορία στην οποία ανήκουν:

∆άνεια και Απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές και
προσδιορίσιµες καταβολές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση,
τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το αποσβεσµένο κόστος λαµβάνει υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριµ κατά
την απόκτηση και αµοιβές ή δαπάνες οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο κοµµάτι του πραγµατικού επιτοκίου. Η
απόσβεση

από

την

εφαρµογή

της

µεθόδου

του

πραγµατικού

επιτοκίου

συµπεριλαµβάνεται

στα

χρηµατοοικονοµικά έσοδα των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα λοιπά έξοδα
των Αποτελεσµάτων Χρήσης.

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που
λήγουν µετά την πάροδο 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν Μη
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού. Στον ισολογισµό ταξινοµούνται σαν «Πελάτες και Λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις» καθώς και «Λοιπές Απαιτήσεις» και αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία τα οποία διακρατούνται για εµπορικούς σκοπούς και έχουν ταξινοµηθεί στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων

κατά

την

αρχική

τους

αναγνώριση.

Στην

κατηγορία

αυτή

περιλαµβάνονται

τα

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί µε σκοπό την πώληση ή επαναγορά τους σύντοµα καθώς και
τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί ως µέσα λογιστικής. Μεταγενέστερα
της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την
κατηγορία εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές της εύλογης αξίας να
αναγνωρίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα ή χρηµατοοικονοµικά έξοδα των αποτελεσµάτων χρήσης. Τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικός αναγνωριστεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
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εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων δεν µπορούν να αναταξινοµηθούν σε άλλη κατηγορία.
Ο Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή του Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2012 και 2011.

∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν συµµετοχικούς και
δανειακούς τίτλους. Οι συµµετοχικοί τίτλοι που ταξινοµούνται στην κατηγορία αυτή, είναι εκείνοι που δεν έχουν
ταξινοµηθεί ως διακρατούµενοι για εµπορικό σκοπό ούτε ως στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.
∆ανειακοί τίτλοι που ταξινοµούνται στην κατηγορία των διαθεσίµων προς πώληση είναι εκείνοι τους οποίους η
διοίκηση προτίθεται να διακρατήσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα και που µπορεί να πωληθούν
προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας ή για ανταπόκριση στις αλλαγές των συνθηκών
αγοράς.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
επιµετρώνται στην εύλογη αξία όπου µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα µε τις µη-πραγµατοποιηµένες ζηµίες ή
κέρδη να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα µέχρι την αποαναγνώριση τους κατά την οποία οι
σωρευµένες ζηµίες ή κέρδη καταχωρούνται στα λειτουργικά αποτελέσµατα. Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο
στοιχείο έχει αποµειωθεί η σωρευµένη ζηµία που βρίσκεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα µεταφέρεται στα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα των αποτελεσµάτων χρήσης.
∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις
Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε
καθορισµένες ή προσδιορίσιµες πληρωµές και καθορισµένη λήξη. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
χαρακτηρίζονται ως διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις εφόσον η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την
πρόθεση και τη δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα
διακρατούµενα µέχρι τη λήξη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος
βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το αποσβεσµένο κόστος
λαµβάνει υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριµ κατά την απόκτηση και αµοιβές ή δαπάνες οι οποίες θεωρούνται
αναπόσπαστο κοµµάτι του πραγµατικού επιτοκίου. Η απόσβεση από την εφαρµογή της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου συµπεριλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι
ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα των Αποτελεσµάτων Χρήσης.
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις κατά τη διάρκεια των χρήσεων
2012 και 2011.
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Αποαναγνώριση
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται όταν:


Τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου
εκπνεύσουν



Η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου ή έχει αναλάβει συµβατική δέσµευση να καταβάλλει τις ταµειακές ροές σε έναν ή
περισσότερους παραλήπτες, χωρίς σηµαντική καθυστέρηση και είτε (α) έχουν µεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι
κίνδυνοι και ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου ή (β) δεν έχουν µεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά
όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου αλλά έχει µεταβιβαστεί ο έλεγχος του στοιχείου
αυτού.

Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία εκτιµά σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εάν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή
σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρεται ότι έχει αποµειωθεί, εάν και µόνο εάν υπάρχει
αντικειµενική απόδειξη αποµείωσης ως αποτέλεσµα ενός ή περισσότερων γεγονότων που έχουν συµβεί µετά
την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και το ζηµιογόνο γεγονός έχει επίδραση στις εκτιµώµενες
µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα.

Συγκεκριµένα η Εταιρεία, για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιεί έλεγχο για τυχόν αποµείωσή τους ανά
µεµονωµένη απαίτηση (για παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της
απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ή σε
περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις
οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν αποµείωση τους στο σύνολο τους. Οι οµάδες έχουν σαν κοινό
χαρακτηριστικό τη γεωγραφική κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυµβαλλόµενων και, εάν
υπάρχουν, άλλα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν.

Οι ενδείξεις αποµείωσης µπορεί να περιλαµβάνουν ενδείξεις ότι οι χρεώστες ή οµάδα χρεωστών αντιµετωπίζει
σηµαντική οικονοµική δυσκολία, αθέτηση ή πληµµέλεια στις καταβολές τόκου ή κεφαλαίου, αυξηµένο
ενδεχόµενο πτώχευσης του οφειλέτη ή πιθανότητα αναδιοργάνωσής του και όταν υπάρχουν παρατηρήσιµα
στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη µετρήσιµης µείωσης των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
όπως µεταβολές στην κατάσταση πληρωµών και οικονοµικών συνθηκών που σχετίζονται µε τις αθετήσεις επί
των περιουσιακών στοιχείων.
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία απεικονισµένα στο αποσβεσµένο κόστος
Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο αποσβεσµένο κόστος, η Εταιρεία
αξιολογεί

αρχικά αν υφίσταται

αντικειµενική

απόδειξη

για

την

αποµείωση

αξίας

µεµονωµένα

για

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από µόνα τους σηµαντικά και µεµονωµένα ή συλλογικά για
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σηµαντικά από µόνα τους. Εάν η Εταιρεία προσδιορίσει
ότι δεν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη της ύπαρξης αποµείωσης αξίας για χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο που αξιολογήθηκε µεµονωµένα, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε
οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία
αξιολογεί για αποµείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για αποµείωση
µεµονωµένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης δεν
περιλαµβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για αποµείωση.
Εφόσον υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι για ζηµία αποµείωσης, το ποσό της ζηµίας επιµετράται ως η
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµιακών ροών (εξαιρώντας µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί)
προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγµατικό επιτόκιο
που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση). Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται είτε
απευθείας είτε µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού πρόβλεψης. Το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα.
Σε περίπτωση που σε µεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζηµίας αποµείωσης µειώνεται και η µείωση
σχετίζεται αντικειµενικά µε γεγονός που συµβαίνει µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, η ζηµία αποµείωσης
που είχε αναγνωριστεί προηγουµένως αναστρέφεται είτε απευθείας είτε µε την προσαρµογή σχετικού
λογαριασµού πρόβλεψης. Η αναστροφή δεν οδηγεί σε λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου, που υπερβαίνει το ύψος που θα είχε το αποσβεσµένο κόστος αν η αποµείωση δεν είχε αναγνωριστεί
κατά την ηµεροµηνία της αναστροφής. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού αν υφίσταται αντικειµενική απόδειξη για την αποµείωση αξίας µια επένδυσης ή
συνόλου επενδύσεων. Στην περίπτωση συµµετοχικών τίτλων, µια αντικειµενική απόδειξη αποµείωσης θα
περιελάµβανε µια σηµαντική και παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης κάτω του κόστους της.
Η «σηµαντικότητα» αξιολογείται σε σχέση µε το αρχικό κόστος ενώ η «παράταση» αξιολογείται σε σχέση µε το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η εύλογη αξία παρέµεινε κάτω του αρχικού κόστους. Όταν υπάρχει απόδειξη
αποµείωσης, η σωρευµένη ζηµία – η οποία επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ του αρχικού κόστους απόκτησης
και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα
αποτελέσµατα χρήσης – αφαιρείται από τα λοιπά συνολικά έσοδα και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Οι ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα για επένδυση σε συµµετοχικό τίτλο
κατατασσόµενο ως διαθέσιµο προς πώληση δεν αντιλογίζονται µέσω των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση που
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σε µεταγενέστερη περίοδο αυξάνεται η εύλογη αξία και η αύξηση σχετίζεται αντικειµενικά µε γεγονός που
λαµβάνει χώρα µετά την αναγνώριση στα αποτελέσµατα της ζηµίας αποµείωσης, η ζηµία αποµείωσης
αντιλογίζεται και ο αντιλογισµός αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
Στην περίπτωση δανειακών τίτλων που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση, η αποµείωση αξιολογείται βάσει των ίδιων κριτηρίων µε τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται σε αποσβεσµένο κόστος. Το ποσό όµως που καταχωρείται ως
αποµείωση είναι η σωρευτική ζηµία η οποία επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ του αποσβεσµένου κόστους και
της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης που έχει προηγουµένως αναγνωριστεί στα
αποτελέσµατα χρήσης.

Β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτελούνται από χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων χρήσης, δάνεια και υποχρεώσεις ή παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί

ως

αποτελεσµατικά

µέσα

λογιστικής

αντιστάθµισης.

Η

Εταιρεία

προσδιορίζει

την

κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κατά την αρχική αναγνώρισή τους.

Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία συν, στην περίπτωση δανείων, το
κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άµεσα στην απόκτηση ή την έκδοση της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.
Οι

χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις

της

Εταιρείας

περιλαµβάνει

εµπορικές

υποχρεώσεις,

λοιπές

µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια και παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Η µεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εξαρτάται από
την κατηγορία στην οποία έχουν ταξινοµηθεί.

∆ανεισµός και εµπορικές υποχρεώσεις

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν

χρηµατοδότηση των λειτουργιών µιας Εταιρείας. Ο διαχωρισµός σε

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα γίνεται ανάλογα µε τις ισχύουσες συµβάσεις, εάν προβλέπεται
αποπληρωµή τους στους επόµενους δώδεκα µήνες ή αργότερα, αντίστοιχα.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια επιµετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο
του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης όταν οι υποχρεώσεις
αποαναγνωρίζονται καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια απόσβεσης µέσω της εφαρµογής της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου. Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριµ κατά
την απόκτηση καθώς και τυχόν κόστη ή δαπάνες που αποτελούν τµήµα του πραγµατικού επιτοκίου. Η
απόσβεση αυτή περιλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα των αποτελεσµάτων χρήσης.
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Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως αποτιµώνται στο
αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού.
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της τραπεζικά δάνεια κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2012 και 2011.

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης περιλαµβάνουν τις
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που διακρατώνται για εµπορικούς σκοπούς και έχουν χαρακτηριστεί ως
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων από την αρχική τους αναγνώριση. Οι
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως διακρατούµενες για εµπορικό σκοπό εάν έχουν αποκτηθεί
µε σκοπό την σύντοµη πώλησή τους. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα
οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα λογιστικής αντιστάθµισης. Οι ζηµίες ή κέρδη των
υποχρεώσεων που διακρατώνται για εµπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2012 και 2011.

Αποαναγνώριση

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξοφλείται, δηλαδή, όταν η
δέσµευση που καθορίζεται στο συµβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν µια υπάρχουσα
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση προς τον ίδιο δανειστή η οποία
εµπεριέχει σηµαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά,
αυτή η ανταλλαγή ή µετατροπή αντιµετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση
µίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά των αντίστοιχων λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.

Γ) Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό
ποσό απεικονίζεται στον Ισολογισµό µόνο εάν η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα
συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την
υποχρέωση ταυτόχρονα.

3.4 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν εµπορεύµατα, προϊόντα, πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν.
Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς, µετατροπής καθώς και τις δαπάνες
που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση.
Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους (εκτός
εκείνων που η οντότητα µπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και
µεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και
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άλλα παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς.
Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε τις µονάδες
παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης συµπεριλαµβάνει ένα συστηµατικό επιµερισµό των σταθερών
και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα
αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που παραµένουν σχετικά
σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων
και εξοπλισµού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα
παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα η σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον
όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία. Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών
εξόδων παραγωγής στο κόστος µεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών
εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά µέσο όρο στην
διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών
δυναµικότητας λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής µπορεί να
χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναµικότητα.
Οι λοιπές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην έκταση που πραγµατοποιούνται
για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Για παράδειγµα, µπορεί να πρέπει να
συµπεριληφθούν στο κόστος των αποθεµάτων µη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασµού προϊόντων για
συγκεκριµένους πελάτες. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους
κτήσεως ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης
στη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.

3.5 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται 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 η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται µε βάση του συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ αξίας
των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

3.6 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης
και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας µέχρι 3 µήνες, όπως τα προϊόντα της αγοράς
χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης. Τα προϊόντα
της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω
της κατάστασης αποτελεσµάτων.
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3.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά
την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που
σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της
επιχειρήσεως που αποκτάται.

3.8 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των
αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας
στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι
επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται
κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος
και δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα.

Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και
αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός εάν προκύπτει από την
αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης σε µία συναλλαγή η οποία
δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το
φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Επίσης, σε περίπτωση φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται µε
επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών
µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον,
δεν υπολογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και
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µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει διαθέσιµο µελλοντικό
φορολογητέο εισόδηµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των
µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.

∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική

απαίτηση στην περίπτωση που αυτή σχετίζεται µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µίας υποχρέωσης σε µια συναλλαγή η
οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος
ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Επίσης, σε περίπτωση φορολογητέων προσωρινών διαφορών που
σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο
προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των
προσωρινών διαφορών, δεν υπολογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Η αξία των αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και
µειώνεται στο βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει
ολόκληρη την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή εν µέρει.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα αναγνωριστεί η απαίτηση ή θα
διακανονιστεί η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους)
που έχουν τεθεί σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού.

Ο φόρος της χρήσης (τρέχων και αναβαλλόµενος) που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια, καταχωρείται απευθείας κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως.

3.9 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα
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αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των
µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

3.10 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους του προβλεπόµενους όρους.

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση µε τα κόστη που προορίζονται να
αποζηµιώσουν.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών
περιουσιακών

στοιχείων.

Οι

κρατικές

επιχορηγήσεις

που

αφορούν

βιολογικά

περιουσιακά

στοιχεία

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλους τους όρους που σχετίζονται µε την
επιχορήγηση.

3.11 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στην Εταιρεία διαγράφονται
πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών

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

(β) Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του αποτελεσµατικού
επιτοκίου.

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

(δ) Μερίσµατα

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης τους δηλαδή όταν εγκρίνονται
από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί.

3.12 Μισθώσεις
Οι Μισθώσεις αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις ή λειτουργικές µισθώσεις κατά την έναρξη του
συµβολαίου µίσθωσης.

Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία
όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου,
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του πάγιου
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της µείωσης
της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην
υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις και αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Το
µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση
αποσβένονται στην ωφέλιµη ζωή του παγίου. Στην περίπτωση όµως που δεν υπάρχει αρκετή βεβαιότητα ότι η
Εταιρεία θα αποκτήσει ιδιοκτησία του παγίου κατά τη λήξη της µίσθωσης, το πάγιο αυτό αποσβένεται στη
µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου και της διάρκειας µίσθωσής του.

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µια
συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ωφέλειες του πάγιου
στοιχείου, αναγνωρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης..
Εταιρεία ως εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των
µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας
αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση.
Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου η «Εταιρεία» έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της
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ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά
τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων παγίων
και της παρούσης αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο
χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη
υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος,
περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που
αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από
την ωφέλιµη ζωή και το χρόνο της µίσθωσης.

3.13 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Τα
µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις” , όταν τα
µερίσµατα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

4. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές
4.1 Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες.
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούµενη
οικονοµική χρήση εκτός από τις παρακάτω τροποποιήσεις εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική την 1
Ιανουαρίου 2012 και δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας:
•
•

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εµπλουτισµένες απαιτήσεις
για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης
∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος (τροποποίηση) - Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων
περιουσιακών στοιχείων

4.2 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις / αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες
έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµα εφαρµογή στην Εταιρεία ούτε έχει γίνει νωρίτερη
εφαρµογή τους.
•

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων
του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2012.
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά
Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα Αποτελέσµατα Χρήσης
σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, καθαρό κέρδος από αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης,
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συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή αλλοδαπών δραστηριοτήτων, καθαρή µεταβολή αντισταθµίσεων
ταµειακών ροών και καθαρή ζηµία/κέρδος χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ (για παράδειγµα,
αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών και αναπροσαρµογή οικοπέδων και
κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της
Εταιρείας.
•

∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση)

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις
αλλαγές όπως η κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως “µέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναµενόµενης
απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραµµάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας εκτιµά ότι η εφαρµογή του τροποποιηµένου προτύπου θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας για την χρήση 2013 καθώς και στα συγκριτικά στοιχεία. Περαιτέρω πληροφορίες για την επίδραση
παρατίθενται στην Σηµείωση 10 «Παροχές Προσωπικού».
•

∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ
12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρµογή
της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η
Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
•

∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για
συµψηφισµό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32
στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν
µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
•

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Οι τροποποιήσεις
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αυτές απαιτούν από µια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς
διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων). Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες
πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά
µέσα που έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρµόζονται επίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται σε
εκτελεστέους

«κύριους

διακανονισµούς

συµψηφισµού»

(master

netting

arrangement)

ή

παρόµοιους

διακανονισµούς, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32. Η Εταιρεία βρίσκεται στην
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
•

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015.
Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την αντικατάσταση
του ∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Το πρότυπο είχε αρχικά οριστεί
να εφαρµοστεί για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013, αλλά οι τροποποιήσεις
του ∆ΠΧΑ 9 Υποχρεωτική Ηµεροµηνία Εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης που εκδόθηκαν το
∆εκέµβριο 2011, µετέφεραν την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής στις 1 Ιανουαρίου 2015. Στις επόµενες
φάσεις, το Σ∆ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµισης και την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσει την επίπτωση σε συνδυασµό
µε τις άλλες φάσεις, όταν θα εκδοθεί το τελικό πρότυπο το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις φάσεις. Η Εταιρεία
βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
•

∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται σε
θέµατα που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10
εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των
οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να
ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να
ενοποιηθούν από τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27. Η Εταιρεία βρίσκεται
στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.

29

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012
(από 1ⁿ Ιανουαρίου έως 31ⁿ ∆εκεµβρίου 2012)
451

29

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

•

∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη
∆ιερµηνεία

13

Από

κοινού

ελεγχόµενες

οικονοµικές

οντότητες

–

Μη

χρηµατικές

συνεισφορές

από

κοινοπρακτούντες. Το ∆ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόµενων
εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει
να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
•

∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως
εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες τις
γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές
σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς
εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται
στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
•

∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας.
Το ∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη
αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται
ή επιτρέπεται. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
οικονοµικές της καταστάσεις.
•

∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η διερµηνεία αυτή
εφαρµόζεται για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας
στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου ('δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Η διερµηνεία
αναφέρεται στη λογιστική απεικόνιση της ωφέλειας από τη δραστηριότητα αποκάλυψης. Η Εταιρεία βρίσκεται
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στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει τροποποιήσεις των
προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το πρόγραµµα των ετήσιων αναβαθµίσεων παρέχει ένα
µηχανισµό εφαρµογής απαραίτητων αλλά όχι επειγουσών τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Η ηµεροµηνία εφαρµογής
των τροποποιήσεων είναι για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τις αναβαθµίσεις αυτές. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτών των αναβαθµίσεων στις οικονοµικές της καταστάσεις.
o

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τη διαφορά µεταξύ
εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούµενη συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούµενη
περίοδος.

o

∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο εξοπλισµός
συντήρησης που πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και εξοπλισµού δεν είναι απόθεµα..

o

∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι φόροι
εισοδήµατος που προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων λογίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12
Φόροι Εισοδήµατος.

o

∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: Η αναβάθµιση αυτή συµµορφώνει τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα πληροφόρησης µε τις συνολικές
υποχρεώσεις ανά τοµέα πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή
εξασφαλίζει επίσης τη συµµόρφωση των γνωστοποιήσεων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε τις
ετήσιες.

•

Οδηγία µετάβασης (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12)

Η οδηγία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το Σ∆ΛΠ
εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, του ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού
Συµφωνίες και του ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την
οδηγία µετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν µεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η
ηµεροµηνία της «πρώτης εφαρµογής» του ∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία
εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 10 για πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγµατοποιείται κατά την
«ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίµηση ελέγχου
είναι διαφορετική µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 27/∆ιερµηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδροµικές προσαρµογές.
Ωστόσο, εάν η εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια, δεν απαιτείται αναδροµική εφαρµογή. Εάν παρουσιάζονται
περισσότερες από µία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση που απαιτεί την επαναδιατύπωση
µόνο µιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και το
∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη µετάβαση. Η
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Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονοµικές της καταστάσεις.

Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27)

•

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται σε µια συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές
επιχειρήσεις. Το Σ∆ΛΠ χρησιµοποιεί τον όρο «επενδυτική επιχείρηση» αναφερόµενο σε επιχειρήσεις µε
αποκλειστικό επιχειρηµατικό σκοπό την επένδυση κεφαλαίων προκειµένου για απόδοση από κεφαλαιακή
ανατίµηση, εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Η επενδυτική επιχείρηση πρέπει επίσης να αποτιµήσει την
απόδοση των επενδύσεων στη βάση της εύλογης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν
οργανισµούς ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµούς επιχειρηµατικών κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών
ταµείων, κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι επιχειρήσεις που ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις είναι
υποχρεωµένες να ενοποιούν τις συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες ασκούν έλεγχο (δηλ. όλες τις
θυγατρικές). Η τροποποίηση για τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει εξαίρεση στις απαιτήσεις ενοποίησης του
∆ΠΧΑ 10 και απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να επιµετρούν τις θυγατρικές αυτές σε εύλογη αξία µέσω
των

αποτελεσµάτων

χρήσης

αντί

να

τις

ενοποιούν.

Επίσης,

η

τροποποίηση

παραθέτει

απαιτήσεις

γνωστοποιήσεων για τις επενδυτικές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία
αυτή.

5. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό
κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, εσόδων και των εξόδων της χρήσεως καθώς και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόµενες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί κάτω από διαφορετικές παραδοχές και συνθήκες. Οι
εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις
συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε τη χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων
πληροφοριών.

Οι βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας και που έχουν τη σηµαντικότερη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, κυρίως είναι:

Α. Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
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Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη
µέχρι τη λήξη, ως αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή ως διαθέσιµη προς πώληση. Για
τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούµενες µέχρι τη λήξη η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα
κριτήρια του ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα το κατά πόσο η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις
κρατήσει έως τη λήξη τους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων εξαρτάται από το εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για εµπορικούς σκοπούς και για τη
δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς
πώληση.

Β. Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων

Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους
λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας πελατών, νοµικοί) προκειµένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που
περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς.

Γ. Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε βάση τις εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν
κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις
γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού
κινδύνου (π.χ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της
απαίτησης, κτλ.), η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις προκειµένου να καλυφθεί η
ζηµία που µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη
αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης και τυχόν διαγραφές απαιτήσεων
πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης.
∆. Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος
περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να
προκύψουν σαν αποτέλεσµα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και για τον καθορισµό της πρόβλεψης
απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Οι πραγµατικοί φόροι εισοδήµατος µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις
εκτιµήσεις εξαιτίας µελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νοµοθεσία. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι
φόροι που προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους διαφέρουν από την αρχική εκτίµηση, οι
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους στη
χρήση που πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών.
Ε. Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων
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Σε περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις δεν µπορούν να αντληθεί από ενεργό αγορά, τότε η εύλογη αξία
προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες αποτίµησης όπως η µέθοδος των προεξοφληµένων ταµειακών
ροών. Τα δεδοµένα που εισάγονται σε αυτές τις µεθόδους αποτίµησης λαµβάνονται από παρατηρήσηµες
αγορές, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όταν όµως αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται ένα ποσοστό κρίσης κατά τον
προσδιορισµό εύλογων αξιών και οι κρίσεις απαιτούν να ληφθούν υπόψη δεδοµένα όπως κίνδυνος ρευστότητας,
πιστωτικός κίνδυνος και µεταβλητότητα. Τυχόν αλλαγές σε αυτές τις παραµέτρους µπορεί να επηρεάσουν τις
δηµοσιευµένες εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων.

6. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
6.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία διενεργεί επιλογή πελατών προκειµένου να προχωρήσει σε εµπορική συνεργασία ελέγχοντας τη
φερεγγυότητα του πελάτη και κατά περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για παροχή πίστωσης.
Ποσά σε €

3 1/12/2012

31 /12/2011

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

10.516

436.734

1.573.481

2.379.642

255.053

79.916

1.839.050

2.896.292

6.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών
ορίων.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2012 για την εταιρεία αναλύεται ως
εξής:
Ποσά σε €

2012
Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών

Μα κροπρόθεσµες

6 έως 12 µήνες

1 έως 5 έτη

µετά από 5 έτη

Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.206.527

21.764

-

-

1.126.245

-

-

-

Σύνολο

3.332.772

0

0

21.764

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2011 είχε ως εξής:

Ποσά σε €

2011
Βραχυ πρόθεσµες
εντός 6 µηνών

Εµπορικές Υποχρεώσεις

2 .341.575

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1 .018.843

Σύνολο

3.360.418

Μα κρ οπρόθεσµες

6 έω ς 12 µήνες

1 έως 5 έτη

µετά από 5 έτη

-

-

38.015

-

-

38.015

0

0
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6.3 Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων.
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων.

7. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
7.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Ποσά σε €

Μηχανήµατα &
Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Λοιπές Πάγιες
Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

48.132

183 .558

2.935

-

-

-

48.132

183.558

2.935

38.674
(660)

38.014

273.299
(660)
272.639

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβ ρίου 2011

(30.453)
(5.710)
-

(36.163)
11.969

(18 .603)
-

(18.603)
164.955

(2.935 )
-

(2.935)
0

(37.095)
(877)
660

(37.312)
702

(70.482)
(25.190)
660
(95.012)
177.627

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

48.132

183 .558

2.935

38.014

1.998

-

-

510

50.130

183.558

2.935

38.524

272.639
2.508
275.147

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβ ρίου 2012

(36.163)

(18 .603)

(5.564)

(18 .603)

(41.727)
8.403

(37.206)
146.352

(2.935 )
-

(2.935)
0

(37.312)
(1.089)

(38.401)
123

(95.012)
(25.256)
(120.269)
154.878

7.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις
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Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από
την Υπηρεσία

2

Προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (πριν από συµψηφισµούς)
Επίδ ραση συµψηφισµού αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (µετά από συ µψηφισµούς)

Ποσά σε €
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (πριν από συµψηφισµούς)
Επίδ ραση συµψηφισµού αναβαλλόµενων φορολογικών
υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (µετά από συµψηφισµούς)

-

6.195

7.689

2.661

1.951

8.858

9.640

(8.858)

(9.640)

-

-

31/12/2012

31/12/2011

(2 6.750)

(27.470)

(26.750)

(27.470)

8.858

(17.892)

9.640

(17.830)

Βάσει του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου και σύµφωνα µε τον N. 4110/18-1-2013 (ΦΕΚ 17/23-1-2013 τευχ.
Α) ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 20% σε 26% από 1.1.2013. Λόγω του ότι η αλλαγή αυτή
αποτελεί “µη διορθωτικό” γεγονός σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 10 παρ. 22, Η Εταιρεία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012
υπολόγισε τον τρέχων αλλά και αναβαλλόµενο φόρο µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20% σύµφωνα
µε τον ∆ΛΠ 12 παρ. 47.
Η επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή στο 26% στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 εάν εφαρµοζόταν ο νέος φορολογικός συντελεστής στις προσωρινές
διαφορές ανέρχεται σε µείωση επιβάρυνσης ποσού € 3.037 αντίστοιχα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Χρήσης και σε µείωση των αποθεµατικών ποσό € 8.213 στα Ιδία Κεφάλαια για την Εταιρεία.

7.3 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

H εταιρεία συµµετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας εξωτερικού (Τουρκία) «ΜIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK
YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET A.S.» µε ποσοστό συµµετοχής 0,02%. Η ανωτέρω συµµετοχή
αποτιµήθηκε στην τιµή κτήσεως ποσού € 271.

7.4 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Το ποσό των € 444 αφορά δοσµένες εγγυήσεις

7.5 Αποθέµατα
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Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Εµπορεύµατα

217.241

49.878

Προιόντα Έτοιµα και Ηµιτελή

133.882

115.173

1.617.950

1.166.645

1.969.073

1.331.696

Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας
Σύνολο

7.6 Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Ποσά σε €
Εµπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Πελάτες)
Μείο ν: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις –
καθαρές

31/12/2 012

3 1/12/2011

1.622.936

2.379.642

(49.455)
1.573.481

2.379 .642

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεών της και σχηµατίζει προβλέψεις για επισφάλειες, εφόσον
κρίνει πιθανή αδυναµία είσπραξής τους. Μέτρο αδυναµίας αποτελεί η παλαιότητα του υπολοίπου, πτώχευση ή
αντικειµενική δυσκολία του οφειλέτη.
Η λογιστική αξία της απαίτησης (που αποτιµάται στο αποσβεσµένο κόστος) θεωρείται πως προσεγγίζει την
εύλογη αξία της καθώς η είσπραξή της αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα τέτοιο που η
επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος θεωρείται ασήµαντη.

7.7 Λοιπές απαιτήσεις
Ποσά σε €

31/12/2012

Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο

23.418

2.836

231.635

76.842

Χρηµατική διευκόλυνση προσωπικού
Σύνολο

31/12/2011

-

238

255.053

79.916

Η λογιστική αξία της απαίτησης (που αποτιµάται στο αποσβεσµένο κόστος) θεωρείται πως προσεγγίζει την
εύλογη αξία της καθώς η είσπραξή της αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα τέτοιο που η
επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος θεωρείται ασήµαντη.

7.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ποσά σε €
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδ α χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

31/12/2012

31/1 2/2011

987

2.208

2.919

5.594

3.906

7.803
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7.9 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ποσά σε €

31 /12/2012

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσµίας
Σύνολο

31/12/2011

494

758

10.022

23.025

-

412.951

10.516

436.734

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.

7.10 Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

Ποσά σε €

Αριθµός
µετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1 /2011

2.045

60.000

60.000

Υπόλοιπο 31/12/2011

2.045

60.000

60.000

Υπόλοιπο 31/12/2012

2.045

60.000

60.000

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών µετοχών της Εταιρείας είναι 2.045 µετοχές µε ονοµαστική αξία €29,34 ανά
µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, συµµετέχουν στα κέρδη και έχουν δικαίωµα
ψήφου.

Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής
Η ανάλυση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Υπόλοιπο 01/01/2011
Μεταβολή Φορολογικού συντελεστή από 24% έως και 20%

108.68 3
821

Υπόλοιπο 31/12/2011

109.50 4

Υπόλοιπο 31/12/2012

109.50 4

Λοιπά αποθεµατικά
Στο λογαριασµό περιλαµβάνονται τα εξής αποθεµατικά:

38

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012
(από 1ⁿ Ιανουαρίου έως 31ⁿ ∆εκεµβρίου 2012)
451

38

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Ποσά σε €

ΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Υπόλοιπο 1/1/2 011
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης από
διανοµή κερδών
Υπόλοιπο 31/12/20 11
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης από
διανοµή κερδών
Υπόλοιπο 31/12/20 12

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΙΤΑΞ.
ΝΟΜ ΩΝ

37.51 0

ΣΥΝΟΛΟ

2 05.724

243.234

24.179

-

24.179

61.68 9

2 05.724

267.413

4.930

-

4.930

66.61 9

2 05.724

272.343

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά έχουν σχηµατισθεί στο παρελθόν βάσει διατάξεων φορολογικών νόµων και ο
αναλογών φόρος εισοδήµατος θα καταβληθεί στην περίπτωση που διανεµηθούν και µε συντελεστή φόρου
εισοδήµατος τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο της διανοµής.

7.11 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

38.44 4

38.417

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσεως
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

2.66 9

3.111

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

1.99 9

1.998

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες στα αποτελέσµατα

(12.13 7)

Υπόλοιπο υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως

30 .975

(5.082)
38.444

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31/12/2012

3,40%
2,00%
2,00%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Πληθωρισµός

Tα έξοδα των τόκων

περιλαµβάνονται

31/12/2011

στο κονδύλι

5,20%
3,75%
2,00%

“Χρηµατοοικονοµικά

Έξοδα”

στην Κατάσταση

Αποτελεσµάτων (βλ. Σηµ. 7.17).
Έξοδα παροχών σε εργαζόµενους
Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζόµενους αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά σε €

Κόστος παροχών σε εργαζόµενους
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

(405.749)

(35 5.929)

(405.749)

(355.929)
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Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 σε 16
άτοµα και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 σε 16 άτοµα.

7.12 Προβλέψεις
Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων αναλύεται ως εξής:
ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Λοιπές Προβλέψεις

13.307

9.755

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις

40.000

40.000

53.307

49.755

Σύνολο

Η πρόβλεψη για φόρους αφορά την κάλυψη για ενδεχόµενες διαφορές φόρου, που µπορεί να προκύψουν από
µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Η χρησιµοποίηση της αναµένεται να γίνει µέσα στα επόµενα 5 έτη.

7.13 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Υποσχετικές επιστολές
Σύνολο

31/12/2012 3 1/12/2011
1.286.537

281.875

941.754

2.015.204

-

44.496

2.228 .29 1

2.341.575

Οι εύλογες αξίες των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της
βραχυπρόθεσµης διάρκειάς τους, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον
ισολογισµό, αποτελούν µια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.

7.14 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες

31/12/2012

31/12/2011

18.6 73

18.719

1.066.4 18

896.273

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

21.3 79

14.407

Υποχρεώσεις σε φόρους

7.4 24

95.709

-

25.693

Μερίσµατα

∆εδουλευµένα έξοδα
∆ιάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές
Σύνολο

12.3 51

6.057

1.126.245

1.056.85 8
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7.15 Πωλήσεις µη βιολογικών- εµπορευµάτων και λοιπού υλικού
ποσά σε €

3 1/12/201 2

31/12/2011

105.500

110.136

1.878.359

3.347.770

539.078

541.782

310.915

241.074

2.833 .85 2

4.240.763

Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου
υλικού
Πωλήσεις υπηρεσιώ ν
Σύνολο πωλήσεων εµπορευµάτων και
λοιπών αποθεµάτων

7.16 Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων
Ποσά σε €

31/12/2012

Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Σύνολο αµοιβών τρίτων και
παροχών τρίτων

31/12/2011

(226.021)

(312.836)

(52.815)

(65.748)

(278.836)

(378.584)

7.17 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Έσοδα τόκων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων στο σποσβεσµένο κόστος

30 4

87

Σύνολο χρηµατοοικονοµικώ ν εσόδων

304

87

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσµένο κό στος και
λοιπά συναφή έξοδα

(3.562)

(1.089)

Έξοδο τόκου από προγράµµατα καθορισµένων παροχών

(1.999)

(1.997)

(5.561)

(3.086)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων
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7.18 Λοιπά έξοδα
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

∆ιάφορα έξοδα

(2 .635)

(2.3 01)

Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών

(2 .367)

(2.1 31)

Έντυπα & γραφική ύλη
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Έξοδα εκθέσεων- επιδείξεων
Έξοδα µεταφορών

(462)

(4 24)

(9 .375)

(5.0 39)

(3 .270)
(26 .245)

Έξοδα προβολής & διαφηµίσεως
Έξοδα ταξιδίων

(41 .520)

Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

(51 .457)

Λοιπά έξοδα προ ηγούµενων χρήσεων
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

(4.6 31)
(33.4 78)
(1.1 55)
(1.4 03)

(9 .839)

Συνδροµές-Εισφορές
Υλικά άµεσης ανάλωσης
Φόροι - Τέλη (πλην των µη ενσωµατ/νων στο λειτουργικό
κόστος φόρων)
Φορολογ. Πρόστιµα & προσαυξήσεις

(13.9 91)

(23)
(5.4 81)

(531)

(6 47)

(3 .691)

(1.9 39)

(3 .716)

(5.3 62)

(684)
(155.792)

(78.005)

7.19 Λοιπά έσοδα
Ποσά σε €
Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων
Έσοδα Παρε πόµενων ασχολιών
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έσοδα

31/12 /20 12

31/12/2011

-

792

12.90 8

7.975

-

150

13

-

51 4

-

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

8.904

3.435

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη

12.13 7

5.082

34.47 6

17.434

7.20 Φόρος Εισοδήµατος
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως
εξής:
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Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

26.891

122.253

-

20.000

Φόρος χρήσης
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενος φόρος

62

(1.747)

Σύνολο

26.953

1 40.506

Κέρδη προ φόρων

86.274

6 22.319

Συντελεστής Φόρου
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου
∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών στον υπολογισµό του
αναβαλλόµενου φόρου
Λοιπές προσαρµογές (Αφορολόγητα αποθεµατικά - λοιπές
φορολογικές ελαφρύνσεις-δαπάνες µη εκπιπτό µενες δαπάνες)
- ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
Πραγµατική ∆απάνη Φόρου

20%

20%

17.255

1 24.464

-

115

9.698

(4.073)

-

20.000

26.953

1 40.506

Τον Ιανουάριο 2013 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός νόµος N. 4110/18-1-2013 (ΦΕΚ 17/23-1-2013 τευχ.
Α), βάσει του οποίου εισήχθησαν ορισµένες τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων
όπως είναι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1
Ιανουαρίου 2013 και µετά. Η επίδραση από την αλλαγή παρατίθεται στην Σηµείωση 7.2: Αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις.

8. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις – Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
Πληροφορίες σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.
Για την χρήση 2010 η οποία είναι ανέλεγκτη η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για τυχόν επιβολή πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων ποσού 40.000,00 ευρώ.

9. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

10. Συνδεµένα µέρη
Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη

Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα
συνδεµένα µέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως έχουν ως εξής:
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31/12/2012

31/12/2011

2.005.470

3.601.933

β)

Εσοδα
Έξοδα

47.023

114.672

γ)

Απαιτήσεις

1.445.247

2.051.191

δ)

Υποχρεώσεις

2.003.742

952.785

ε)

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης.

154.158

154.158

-

25.693

α)

στ)

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διο ίκησης

11. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2012 γεγονότα τα οποία να αφορούν
την εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ).

Χίος, 22 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 347823

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 935562

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 264939
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ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03)
Δήμος Καρδαμύλων, Ν. Χίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡHΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 ως 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Χίου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.proteussa.com Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) Μπελλές Αριστείδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
Χαβιάρας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
των οικονομικών καταστάσεων: 22 Μαρτίου 2013
Χαχλάκης Αντώνης
Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
154.878
177.627 Πωλήσεις
2.833.852
4.240.763
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
715
676
Μικτά Κέρδη / (ζημίες)
583.133
1.106.629
Αποθέματα
1.969.073
1.331.696
625.405
Απαιτήσεις από πελάτες
1.573.481
2.379.642 Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 91.835
86.274
622.319
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
269.475
524.453 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
--------------------------------------------------59.321
481.813
Σύνολο Ενεργητικού
3.967.622
4.414.093 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
=================
=================
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
821
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
59.321
482.634
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € )
29,0078
235,6052
=================
=================
Μετοχικό Κεφάλαιο
60.000
60.000 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
450.912
849.631
116.787
650.508
--------------------------------------------------- αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
=================
=================
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
510.912
909.631
--------------------------------------------------ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
102.174
106.029
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
Λοιπές βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις
3.354.536
3.398.433
31/12/2012
31/12/2011
--------------------------------------------------Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
3.456.710
3.504.462
--------------------------------------------------- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
3.967.622
4.414.093
909.631
1.307.724
=================
================= (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε €)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Έμμεση Μέθοδος
31/12/2012
31/12/2011 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
59.321
482.634
Λειτουργικές δραστηριότητες
Διανεμηθέντα μερίσματα
(458.039)
(880.728)
--------------------------------------------------Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
86.274
622.319
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
Πλέον/μείον προσαρμογές για :
510.912
909.631
Αποσβέσεις
25.256
25.190 (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
=================
=================
Προβλέψεις
55.008
9.755
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
(7.469)
27
Πιστωτικοί Τόκοι
(304)
(87) 1. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
(1.999)
(1.998)
Κέρδη από Πώληση Παγίων - Συμμετοχών
(150) 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικα χρήσεις παρατίθενται στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
5.561
3.087 3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 σε 16
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
άτομα και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σε 16 άτομα.
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων
(637.377)
100.121
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνΜείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
604.978
353.221
δεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
31/12/2012
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών )
(137.895)
138.114
α) 'Εσοδα
2.005.470
Μείον:
β) Έξοδα
47.023
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
(1.089)
Kαταβεβλημένοι Φόροι
(132.431)
(295.330)
γ)
Απαιτήσεις
1.445.247
--------------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(140.398)
953.180
δ) Υποχρεώσεις
2.003.742
--------------------------------------------------Επενδυτικές Δραστηριότητες
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
154.158
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(40)
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(2.508)
5. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
304
150
31/12/2011
31/12/2012
Τόκοι εισπραχθέντες
87
--------------------------------------------------Προβλέψεις
σχετικές
με
επίδικες
ή
υπό
διαιτησία
διαφορές
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(2.244)
237
--------------------------------------------------Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 40.000
40.000
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Λοιπές προβλέψεις
13.307
9.755
Μερίσματα πληρωθέντα
(283.576)
(526.273)
--------------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(283.576)
(526.273) Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά την μη ληφθείσα άδεια Προσωπικού.
--------------------------------------------------6. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α) + (β) + (γ)
(426.218)
427.143
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." με έδρα την Ελλάδα. Η Συμμετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
436.734
9.591
50% και ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
--------------------------------------------------Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως
10.516
436.734
=================
================= 7. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Χίος, 22 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 347823

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 935562

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 264939

