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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3556/2007)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ :
Kωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ιωάννης Π. Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης ∆. Φιλιώτης, Μέλος

Υπό την ως άνω ιδιότητά µας και ο κ. Ιωάννης Φιλιώτης που ειδικώς ορίσθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, δηλώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε:

α) οι οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και
της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, και
β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη
θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως
σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Αθήνα 19 Μαρτίου 2013

Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Π. Πετρόπουλος
Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιωάννης ∆. Φιλιώτης
Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους µετόχους της Εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών της,
ης

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31

που αποτελούνται από τον εταιρική και ενοποιηµένη

∆εκεµβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού

εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς
και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων
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 εταιρικών και ενοποιηµένων καταστάσεων απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο 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 εταιρικές και οι ενοποιηµένες
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για
την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις και 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 ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά
τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση της Εταιρίας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012,
την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή,
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σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων.
(α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα
43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.»

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013

ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (Α.Μ. 155 )
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 388 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ
Α.Μ. 13191
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ,
ης

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για τη χρήση από 1
ης

Ιανουαρίου µέχρι 31

∆εκεµβρίου 2012. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του

άρθρου 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και των κατ’
εξουσιοδότηση του ιδίου Νόµου αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Α. Επιδόσεις και χρηµατοοικονοµική θέση/Ετήσια ανασκόπηση πεπραγµένων

Το 2012 ήταν πιο

δύσκολη χρονιά από το 2011. Οι αγορές που δραστηριοποιείται ο όµιλος παρουσίασαν

περαιτέρω κάµψη της τάξεως του 30%. Παρόλα αυτά οι πωλήσεις του οµίλου ανήλθαν στα 50 εκ. ευρώ µειωµένες
µόνο κατά 21% σε σχέση µε το 2011, κυρίως λόγω της σχετικά µεγαλύτερης βαρύτητας των πωλήσεων σε κλάδους
που υπέστησαν µικρότερη επιδείνωση, αποδεικνύοντας για µια ακόµα φορά την χρησιµότητα της διασποράς των
δραστηριοτήτων, αλλά και λόγω της αύξησης του µεριδίου σε πολλές από τις αγορές που υπηρετεί ο Όµιλος.
Οι ζηµίες µετά τους φόρους για τον όµιλο, ανήλθαν για την χρήση σε € 5,6 εκ. έναντι ζηµιών € 1.8 εκ. της
χρήσεως 2011. Η µεγάλη µείωση πάντως σε σχέση µε το 2011 δεν είναι αντιπροσωπευτική των επιδόσεων του
οµίλου, δεδοµένου ότι µεγάλο µέρος των ζηµιών αυτών € 3.4 εκ. προέρχεται από την επικαιροποίηση της εκτίµησης
της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους στο τέλος του 2012. Να σηµειωθεί επίσης ότι τα
αποτελέσµατα περιλαµβάνουν αποσβέσεις σηµάτων και πελατολογίου της SHELL (άυλα στοιχεία) € 0,7 εκ. καθώς
και λοιπές αποσβέσεις € 0,83 εκ. και συνεπώς το αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (και ζηµιών από
τα επενδυτικά ακίνητα που είναι ένα συγκυριακό γεγονός) ανέρχεται για τον όµιλο σε κέρδος € 0,4 εκ..

Η διοίκηση αισθάνεται ικανοποίηση για την συγκράτηση των λειτουργικών ζηµιών σε αυτά τα επίπεδα µέσα σε
πρωτοφανείς συνθήκες της αγοράς και καταβάλλει προσπάθειες για τον µηδενισµό, τουλάχιστον, των
αποτελεσµάτων το 2013.

Η τιµή της µετοχής (κεφαλαιοποίηση) προς τη καθαρή θέση του οµίλου διαµορφώνεται στο ιστορικά χαµηλό ύψος
του 30,5% (τιµή κλεισίµατος της 15.03.2013 και οι ζηµίες ανά µετοχή στο ποσό των € (0,8035)

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (ίδια κεφάλαια δια του συνόλου του ενεργητικού χωρίς µετρητά και ισοδύναµα
αυτών) παρέµεινε στο υψηλό επίπεδο του 45% παρά την αποµείωση της αξίας των ακινήτων του οµίλου κατά € 8,4
εκ. περίπου µετά την εκτίµηση που έγινε στο τέλος του 2012.

Από τον Οκτώβριο του 2012 η εταιρεία ανέλαβε τον ρόλο του επίσηµου εισαγωγέα των αυτοκινήτων Jaguar στην
Ελλάδα. Η ανάληψη της νέας δραστηριότητας της Jaguar έγινε στα πλαίσια της στρατηγικής του Βρετανικού
εργοστασίου Jaguar και Land Rover για ενοποίηση των δικτύων διανοµής για τα δύο αυτά σήµατα σε παγκόσµιο
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επίπεδο. Η προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του οµίλου συνεχίζεται και το 2013 για την αναπλήρωση
των πωλήσεων που χάνονται λόγω της ύφεσης.

Οι σκοπούµενες δραστηριότητες στα Βαλκάνια, µέσω της θυγατρικής µας στην Βουλγαρία, δεν είχαν κάποια άξια
λόγου εξέλιξη, γεγονός που και αυτό οφείλεται

στην χρηµατοοικονοµική κρίση ή οποία πλήττει

µε έντονους

ρυθµούς τις χώρες εκείνες.

Οι επενδύσεις ανήλθαν για την χρήση 2012 σε € 0,3 εκ. και αφορούν εξοπλισµό, κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και
την εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθµού που θα καλύπτει µέρος των ετησίων αναγκών του οµίλου σε ηλεκτρική
ενέργεια. Για τη χρήση 2013 και λόγω της συνέχισης της οικονοµικής κατάστασης της χώρας, οι επενδύσεις θα
αναβληθούν και θα διενεργηθούν µόνον οι απολύτως απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη των
επιχειρήσεων του οµίλου.

Β. Προβλεπόµενη εξέλιξη/Προοπτικές.

Υπό τις σηµερινές συνθήκες της χαµηλής ορατότητας για το µέλλον, δεν µπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες και
αντικειµενικές

προβλέψεις. Ο Όµιλος θα συνεχίσει να αναζητά συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

προσβλέποντας παράλληλα σε συµφέρουσες εξαγορές άλλων επιχειρήσεων µε παρεµφερή αντικείµενα, ενέργεια
που µπορεί να είναι ιδιαίτερα συµφέρουσα υπό τις παρούσες οικονοµικές συγκυρίες στις οποίες οι υπολογίσιµοι
παίκτες της αγοράς µειώνονται σε σηµαντικό βαθµό. Πάντως, και από τα µέχρι τώρα στοιχεία, για την χρήση του
2013 δεν αναµένεται ότι θα υπάρξει ουσιαστική αναστροφή της οικονοµικής δραστηριότητας και βελτίωση της
ανάπτυξης που θα επιδρούσαν θετικά στα µεγέθη του Οµίλου και της Εταιρείας.

Η εταιρεία το 2012 συµπλήρωσε 90 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική αυτοκινητοβιοµηχανία. Είναι
επίκαιρο σήµερα να επισηµανθεί ότι στα χρόνια αυτά επέζησε του µεγάλου κραχ του 1929, της εθνικής
καταστροφής του 1922, του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου, της κατοχής, του εµφυλίου πολέµου και του µεγάλου
πληθωρισµού, των υποτιµήσεων της δραχµής και των υψηλών επιτοκίων της δεκαετίας του 1980. Είµαστε
αισιόδοξοι ότι µε την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, το σύγχρονο σύστηµα διοίκησης, το υπερέχον στελεχιακό
δυναµικό της και τα ικανά και πιστά της δίκτυα θα επιβιώσει και αυτής της µεγάλης οικονοµικής κρίσης.

Γ. Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς,
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων και κίνδυνο ρευστότητας από την
αδυναµία εξόφλησης των υποχρεώσεων πελατών τους, τους οποίους η εταιρεία αντιµετωπίζει µε επιτυχία, λόγω
της δοµής της και της συνετής πολιτικής της.
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α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Ο Όµιλος και η Εταιρεία παρότι δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο,
διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών διενεργείται σε ευρώ.

β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται
κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών και κατόπιν αυστηρού πιστωτικού ελέγχου. Στην περίπτωση
µακροχρόνιας πίστωσης, συνήθως άνω του ενός έτους και εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα, γίνεται
παρακράτηση της κυριότητας των πωλούµενων αγαθών.

Πάντως, περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της

αγοράς που θα κατέληγε σε γενικότερη αδυναµία είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες, θα µπορούσε να
δηµιουργήσει

πρόβληµα ρευστότητας στην εταιρεία, το οποίο δεν µπορεί να µετριασθεί από τις κατεχόµενες

εγγυήσεις. Η άποψή µας πάντως είναι, ότι ο εν λόγω κίνδυνος δεν θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση και
ένταση.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων και
της εκχώρησης απαιτήσεων χωρίς δικαίωµα αναγωγής. Τα διαθέσιµα πιστωτικά όρια των τραπεζικών
χρηµατοδοτήσεων κατά την 31.12.2012

ανέρχονται σε € 10 εκ. περίπου. Το σύνολο των απαιτήσεων που

εκχωρήθηκαν χωρίς δικαίωµα αναγωγής στην χρήση ανήλθε σε € 7.45 εκ. και η πρακτική αυτή, τηρουµένων των
αναλογιών, αναµένεται να ισχύσει και για την τρέχουσα χρήση. Πάντως, µία περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς και
του τραπεζικού συστήµατος γενικότερα, θα µπορούσε να αναιρέσει τις εν λόγω δυνατότητές µας, αν και υπό το φως
των νέων εξελίξεων που διαµορφώνονται από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο εν λόγω κίνδυνος µάλλον
έχει µετριασθεί.

δ) Κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων.

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν σε συνεχή βάση σηµαντικά έντοκα περιουσιακά στοιχεία, πολιτική τους δε
είναι να διατηρούν το σύνολο (σχεδόν) του δανεισµού, σε προϊόντα κυµαινόµενου επιτοκίου. Ο κίνδυνος µεταβολής
των επιτοκίων που προέρχεται από τα µακροπρόθεσµα δάνεια, είναι πλέον σηµαντικός για τον Όµιλο και την
Εταιρεία, λόγω της αύξησης των spreads και της σφικτής πιστωτικής πολιτικής που ακολουθείται από το σύνολο
των τραπεζών.

∆. Σηµαντικοί λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στις δραστηριότητές της, και συνεπώς δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερους
κινδύνους και αβεβαιότητες πέραν αυτών που γενικότερα αντιµετωπίζει η χώρα στα πλαίσια της υπάρχουσας
οικονοµικής δυσκολίας.
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Ε. Ίδιες µετοχές

Το σύνολο των ιδίων µετοχών κατά την 31.12.2012 οι οποίες υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και
εµφανίζονται λογιστικά, αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, ανέρχεται σε 71.059 τεµάχια µε αξία κτήσης € 0,245 εκ.
Οι µετοχές αυτές αγοράσθηκαν στα πλαίσια της υπάρχουσας συγκυρίας των τελευταίων ετών, που έχουν ωθήσει
την τιµή των µετοχών σε πολύ χαµηλά επίπεδα και θα ρευστοποιηθούν όταν υπάρξει ανάκαµψη προκειµένου να
ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια. Οι µετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 1% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΣΤ. Ανθρώπινο δυναµικό

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και κατά το 2012 στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού της Εταιρίας και τούτο
αναµένεται να συµβεί και στην τρέχουσα χρήση, διότι η συµβολή του είναι καθοριστική στην πορεία του Οµίλου,
ιδιαίτερα στις παρούσες δύσκολες συνθήκες. Τα στελέχη της Εταιρείας βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία µε την
Γενική ∆ιεύθυνση αλλά και µεταξύ τους . Η υποδοµή της Εταιρείας, η µακρόχρονη ιστορία της, η ηγετική της θέση
στον κλάδο και η υπάρχουσα οικονοµική συγκυρία της επιτρέπουν την άµεση αναπλήρωση στελεχών, χωρίς
σηµαντικές

επιπτώσεις

στην πορεία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, ότι η

µείωση του προσωπικού που έγινε στη χρήση 2012, δεν αντικατοπτρίζει (είναι σηµαντικά µικρότερη) το επίπεδο
πτώσης των εργασιών.

Ζ. ∆ιανοµή κερδών

Για την χρήση 2012 η Εταιρεία παρουσίασε ζηµίες και συνεπώς δεν µπορεί να υπάρξει διανοµή µερισµάτων από
τα αποτελέσµατα της χρήσεως.

Η. Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της χρήσης

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31/12/2012
γεγονότα, που να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία.

Θ. Πληροφορίες βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007και Επεξηγηµατική Έκθεση Προς
Την Τακτική Γενική Συνέλευση Των Μετόχων.

(α). ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατοµµύρια πεντακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια
εβδοµήντα δύο ευρώ (€ 6.575.472,00) διαιρούµενο σε εφτά εκατοµµύρια εβδοµήντα χιλιάδες τετρακόσιες (€
7.070.400) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενενήντα τρία ευρώ λεπτά (€ 0,93) η κάθε
µία. Όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας
Κεφαλαιοποίησης.
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Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που
προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:

• το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας.

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού διανέµεται από τα κέρδη κάθε
χρήσης στους µετόχους ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το
µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στο µέτοχο εντός των νοµίµων προθεσµιών από την ηµεροµηνία της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής
ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό
περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή
του η Γενική Συνέλευση.

• το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που
αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση,

• το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά και την ανάληψη
νέων µετοχών,

• το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

• το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιµέρους δικαιώµατα:
νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.

• Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.

(β). Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της
περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για αΰλες µετοχές εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.
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(γ). Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9-11 του Ν.3556/2007

Υπάρχουν µεµονωµένοι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) που κατέχουν άµεσα, ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του
συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρείας:
31.12.2012

31.12.2011

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθµός
µετοχών
2.454.629

Ποσοστό
34,72%

Αριθµός
µετοχών
2.447.554

Ποσοστό
34,62%

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.905.906

41,10%

2.874.207

40,65%

(δ). Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

(ε). Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις
µετοχές της.

(στ). Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις
µετοχές της.

(ζ). Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα
στον Κ.Ν. 2190/1920.

(η). Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. (β) του Κ.Ν. 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση
νέων µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3)του συνόλου των
µελών του. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που
είναι καταβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα

12

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

(θ). Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου
κατόπιν δηµόσιας πρότασης
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον
έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

(ι). Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες
να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.

Ι. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις θυγατρικές της στην διάρκεια της χρήσης 2011, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό
τους συνήθεις όρους, δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά µε τις αντίστοιχες συναλλαγές της χρήσης 2010, και
συνεπώς δεν επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
Τα ενδο-οµιλικά έσοδα και έξοδα, µεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς

και τα ενδο-οµιλικά

υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, παρουσιάζονται στους παρακάτω
πίνακες:

Ενδο-οµιλικές Πωλήσεις Εµπορευµάτων 01.01.2012-31.12.2012
Αγοράστρια εταιρεία

Πωλήτρια εταιρεία
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Σύνολα

ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ

115.413,23
115.413,23

200.959,11
200.959,11

PETROMOTOR
BULGARIA EOOD
32.102,02

Σύνολα

32.102,02

233.061,13
115.413,23
348.474,36

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
63.180,00
195.828,00
613.891,20
872.899,20

Σύνολα
63.180,00
195.828,00
613.891,20
872.899,20

Λοιπές Ενδο-οµιλικές Συναλλαγές 01.01.2012-31.12.2012
Αγοράστρια εταιρεία
Πωλήτρια εταιρεία
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΑΕΓΕΜ
Σύνολα

ΕΙ∆ΟΣ
Λήψη Υπηρεσιών
Ενοικίαση Ακινήτων
Ενοικίαση Ακινήτων
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Υπόλοιπα Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ την 31.12.2012
Υπόλοιπο εταιρείας
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
ΑΕΓΕΜ Α.Ε.
PETROSYS AEE
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
PETROMOTOR BULGARIA EOOD
Σύνολα

Απαιτήσεις
453.213,06

1.657.344,69
100.360,02
2.210.917,77

Υποχρεώσεις
18.477,40
1.560.256,17
977.278,70

2.556.012,27

Σύνολα
434.735,66
(1.560.256,17)
(977.278,70)
1.657.344,69
100.360,02
(345.094,50)

Συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη ∆ιοίκησης
Αµοιβές και µισθοί ∆ιευθυντικών Στελεχών και µελών ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη ∆ιοίκησης

Ο Όµιλος
313.480,20
0,00

Η Εταιρεία
313.480,20
0,00

Κ. ∆ήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

Η Εταιρία εφαρµόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης κυρίως µέσω της υιοθέτησης κανόνων όπως αυτές
ορίζονται από την σχετική νοµοθεσία, Ν. 3016/2002, 3693/2008, 3884/2010 αλλά έχει υιοθετήσει και πρακτικές
πέραν αυτών που προβλέπονται από τον νόµο, λαµβάνοντας υπόψη και τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του
Σ.Ε.Β.

Το σχετικό κείµενο είναι ανηρτηµένο στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας στην διεύθυνση www.petropoulos.com
Επίσης σε έντυπη µορφή διατίθεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση, Iερά Οδός 96-104, Αθήνα.

Η εταιρική διακυβέρνηση ασκείται στην εταιρεία από τα κατωτέρω συλλογικά όργανα και ως εξής:.

α) Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων ∆ιοικητικών Επιτροπών
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και δύναται να αποτελείται
από 3 έως 12 µέλη σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας. Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας
εκλέχθηκε µε απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 14 Απριλίου 2008 µε πενταετή θητεία.
Αποτελείται από 8 µέλη εκ των οποίων τα 6 είναι µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
συνέρχεται σε τέσσερις κύριες συνεδριάσεις το χρόνο ως εξής:

(α) Στη συνεδρίαση του ∆εκεµβρίου (ή του αµέσως επόµενου Ιανουαρίου) εγκρίνεται ο Προϋπολογισµός του
επόµενου έτους και οι αµοιβές των ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών για το επόµενο έτος.
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(β) Στις υπόλοιπες συνεδριάσεις (Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο) γίνεται ανασκόπηση της εκτέλεσης του
Προϋπολογισµού και εγκρίνεται η επικαιροποίηση – αναθεώρηση του. Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου
αξιολογείται το σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίνονται τα πεδία ελέγχου του επόµενου έτους.

(γ) Σε όλες τις συνεδριάσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πληροφορείται για την εξέλιξη του δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας και συζητά την έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

(δ) Στη συνεδρίαση του Ιουλίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται των µακροχρονίων θεµάτων.

Την ηµερησία διάταξη των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταρτίζει ο Πρόεδρος µε βάση προτάσεις
είτε του Εκτελεστικού Συµβουλίου είτε των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµπεριλαµβανοµένου του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του ιδίου.

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νίκος Εµπέογλου, Μέλος µη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Ευστάθιος Παπαγεωργίου, Μέλος µη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Γιώργος ∆αυίδ, Μέλος µη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Ιωάννης Φιλιώτης, Μέλος µη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Γιάννης Κατσουρίδης, Μέλος µη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Γιώργος ∆ράκος, Μέλος µη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο

Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Ελεγκτική Επιτροπή. Αποτελείται από 3 µη-εκτελεστικά και πλήρως ανεξάρτητα µέλη. Έργο της Επιτροπής είναι η

άσκηση εποπτείας επί των εργασιών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που υπάγεται ιεραρχικά σε αυτήν, ο
έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, και η
υπόδειξη ορκωτών ελεγκτών που προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για έγκριση. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Ευστάθιος Παπαγεωργίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 4
φορές το χρόνο.

Επιτροπή Στελεχών. Αποτελείται από 4 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τρία εκ των οποίων είναι µη εκτελεστικά

και ανεξάρτητα. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για τον καθορισµό των κάθε είδους αποδοχών
και αµοιβών των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αλλά και των ∆ιευθυντών Επιχειρηµατικών
Μονάδων και Επιχειρηµατικών Τοµέων.
εκπαίδευση υποψηφίων.

Επίσης η Επιτροπή έχει επιφορτιστεί και µε την αξιολόγηση και

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Ιωάννης Φιλιώτης. Η Επιτροπή συνεδριάζει

τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα

15

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Αποτελείται από 5 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τρία εκ των οποίων είναι µη
εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Ευθύνη της Επιτροπής είναι η υπόδειξη κατάλληλων προσώπων ως υποψηφίων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο σχεδιασµός της διαδοχής και συνέχειας στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Νίκος Εµπέογλου. Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν υπάρχουν θέµατα
αντικατάστασης Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στελεχών της Εταιρίας.

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αποτελείται από τρία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δύο εκ των
οποίων είναι µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Έργο της επιτροπής ο σχεδιασµός και ο συντονισµός ενεργειών για
θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Γιώργος ∆αυίδ.
Η θητεία των Μελών των Επιτροπών είναι 5ετής.
Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Οι αµοιβές των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η
αµοιβή των εκτελεστικών µελών αποτελείται από σταθερό και µεταβλητό µέρος ανάλογα µε τις επιδόσεις του
Οµίλου.

Η αµοιβή των µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µελών είναι σταθερή και υπάρχει πρόβλεψη και για τις αµοιβές των
Προέδρων των Επιτροπών.

∆εν υπάρχει καµία άλλη παροχή της Εταιρίας προς τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πέραν αυτών που
καθορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εκτελεστικό Συµβούλιο ∆ιοίκησης

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο ∆ιοίκησης της Εταιρίας που αποτελείται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τους δύο
Τοµεάρχες και τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ασκεί τη καθηµερινή διοίκηση της Εταιρίας.
Το Εκτελεστικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε εβδοµάδα και στις συνεδριάσεις παρευρίσκεται προαιρετικά και ο
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Επιχειρηµατικές Μονάδες

Λόγω της µεγάλης διασποράς των δραστηριοτήτων της, η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ έχει οργανωθεί κατά τρόπο
ώστε να λειτουργεί πιο πολύ σαν οµοσπονδία αυτόνοµων επιχειρηµατικών µονάδων παρά σαν ενιαία εταιρία.
Υπάρχει µεγάλη αποκέντρωση εξουσίας, µε στόχο να επιτυγχάνεται εστίαση σε κάθε µία από τις δραστηριότητες. Οι
Επιχειρηµατικές Μονάδες είναι το βασικό κύτταρο της διοίκησης της Εταιρίας. Είναι κάθετες µονάδες, µε δική τους
λειτουργία στις πωλήσεις, µάρκετινγκ, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη. Ο ∆ιευθυντής της Επιχειρηµατικής
Μονάδας

λειτουργεί ως

Γενικός ∆ιευθυντής µιας εταιρίας. Οι Επιχειρηµατικές Μονάδες υπάγονται σε δύο

Επιχειρηµατικούς Τοµείς τον Τοµέα Οχηµάτων και τον Τοµέα Αυτοκινούµενων Μηχανηµάτων.
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Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών

Η επίδοση των διευθυντών των Επιχειρηµατικών Μονάδων αξιολογείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει
τεσσάρων µετρήσεων:

Α. ΕVA (Economic Value Added) και µεγέθυνση του EVA
Β. Μερίδιο Αγοράς
Γ. Ικανοποίηση Στρατηγικών Προµηθευτών
∆. Ικανοποίηση Πελατών
Η αµοιβή των διευθυντών των Επιχειρηµατικών Μονάδων και διευθυντών Επιχειρηµατικών Τοµέων

είναι

µεταβλητή κατά 50% τουλάχιστον και συναρτάται µε τις ανωτέρω µετρήσεις. ∆εν υπάρχει οροφή στις αποδοχές
τους. Η ποιότητα και η κινητοποίηση των διευθυντών

των Επιχειρηµατικών Μονάδων και διευθυντών

Επιχειρηµατικών Τοµέων είναι το κρίσιµο στοιχείο για την επιτυχία της Εταιρίας. Για αυτό η Εταιρία ασκεί ιδιαίτερη
επιµέλεια στην επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση των διευθυντών και των υποψηφίων.

(β) Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θεσµοθετήσει το Καταστατικό της Ελεγκτικής Επιτροπής και Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου που ενσωµατώθηκε και στον Κανονισµό της Εταιρίας. Σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων του στον τοµέα του Εσωτερικού Ελέγχου στην εξασφάλιση
της διαφάνειας των εταιρικών δραστηριοτήτων, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη
συµµόρφωση της Εταιρίας µε τους νόµους και τους κανονισµούς.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αναθέσει στο Εκτελεστικό Συµβούλιο της Εταιρίας, τον πλήρη έλεγχο και την
διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας που περιγράφονται στις παραγράφους Γ και ∆ ανωτέρω.

Η παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου συνολικά, όπως οι εκ περιτροπής έλεγχοι,
η επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων από τα οποία αντλούνται οι πληροφορίες
για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και ο εντοπισµός των αδυναµιών και οι προτάσεις για
βελτίωση, γίνονται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου η οποία για την άσκηση των καθηκόντων της έχει
εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, αρχείο, τραπεζικό λογαριασµό, χαρτοφυλάκιο καθώς και
σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρίας. Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ∆ιοίκηση καθώς και όλα τα στελέχη
οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στην Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και γενικά να
διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο της.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία της

Εταιρίας.
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(γ) Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης και δικαιώµατα Μετόχων

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι το ανώτατο όργανο
διοίκησης, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν όλους τους
µετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά σε τόπο και
χρόνο που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός του πρώτου εξαµήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης καλείται 20 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πραγµατοποίηση της µε
πρόσκληση η οποία αναφέρει µε σαφήνεια τον τόπο και χρόνο σύγκλησης, τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και την
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι µέτοχοι για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου. Η
Πρόσκληση δηµοσιοποιείται όπως ορίζει η νοµοθεσία και αναρτάται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα στον
δικτυακό τόπο της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται και εκπροσωπείται το 1/5 του
µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται αυξηµένη απαρτία των

2/3 του µετοχικού

κεφαλαίου σύµφωνα µε το καταστατικό.
Οι µέτοχοι που συµµετέχουν στην γενική συνέλευση και έχουν δικαίωµα ψήφου εκλέγουν πρόεδρο και γραµµατέα.
Ακολούθως συζητούνται τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και λαµβάνονται αποφάσεις επί των θεµάτων αυτών µε
απόλυτη πλειοψηφία.
Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
γραµµατέα της συνέλευσης.
Περίληψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιοποιείται άµεσα

στην Ελληνική και την

Αγγλική

γλώσσα και αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Η Γενική συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέµατα:
α) την παράταση της διάρκειας, µετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας
β) την τροποποίηση του καταστατικού
γ) την αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου
δ) την εκλογή των µελών του ∆Σ, των ορκωτών ελεγκτών
ε) την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
στ) την διάθεση των κερδών.
∆ικαιώµατα των Μετόχων της Εταιρίας

Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρίας, που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που
προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το καταστατικό της Εταιρίας και ειδικότερα:
α) ∆ικαίωµα µερίσµατος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση
του τακτικού αποθεµατικού διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως µέρισµα, ενώ η χορήγηση
πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος
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αναφέρεται στο τηρούµενο από την Εταιρία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων
µερίσµατος. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο
µετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση.
β) ∆ικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µετρητά και την ανάληψη νέων
µετοχών.
γ) ∆ικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
δ) ∆ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα επιµέρους δικαιώµατα: νοµιµοποίησης,
παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχώρησης
των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.

(δ) Επικοινωνία µε τους Μετόχους

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει Υπεύθυνο Επικοινωνίας µε τους Μετόχους και Υπεύθυνο Μετοχολογίου µε
κύρια καθήκοντα την έγκυρη και άµεση ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων µερών για τις δραστηριότητες της
Εταιρίας αλλά και τα δικαιώµατά τους.

Αθήνα 19 Μαρτίου 2013

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005
Οι Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις που δηµοσίευσε η Εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσης 2012, στα πλαίσια
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δίνονται στους παρακάτω
πίνακες, και είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.petropoulos.com) καθώς και του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr) .
30/11/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16/11/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/11/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

7/11/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

2/11/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

4/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

2/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

25/9/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

20/9/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/9/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

31/8/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/8/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/8/2012

Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου

22/8/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

7/8/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

12/7/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/6/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11/6/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

7/6/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

6/6/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

5/6/2012

ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1/6/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

30/5/2012

Aγορα Ιδίων Μετοχών

29/5/2012

ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
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28/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

28/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

28/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

25/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

24/5/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16/5/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου Πρώτου Τριµήνου 2012

14/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

7/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

3/5/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

25/4/2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

24/4/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20/4/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

18/4/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

4/4/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

3/4/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/3/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

21/3/2012

Αποτελέσµατα και Οικονοµική Κατάσταση Έτους 2011

21/3/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16/3/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/3/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

9/3/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

1/3/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

9/2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

6/2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

30/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

11/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και οι Εκθέσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

των

θυγατρικών

εταιρειών,

θα

αναρτηθούν

στον

διαδικτυακό

τόπο

της

Εταιρείας

(www.petropoulos.com)

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
Ενοποιηµένες και Εταιρικές

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Χρήσεως 2012

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σηµ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια στοιχεία

7.1

18.658.709,07

24.468.722,32

8.156.255,65

11.090.771,24

Επενδύσεις σε Ακίνητα

7.3

9.504.202,79

12.879.191,33

0,00

0,00

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

7.2

2.152.428,30

2.961.426,13

2.149.500,86

2.956.742,13

Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Κοινοπραξίες

7.4

0,00

0,00

4.726.189,02

4.831.189,02

Αναβαλλόµενος φόρος

7.12

440.562,68

0,00

743.007,02

264.783,56

Εµπορικές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

7.5

3.525.720,38

4.636.863,30

3.525.720,38

4.636.863,30

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

7.6

1.775.949,64

1.716.079,75

1.773.637,89

1.713.768,00

36.057.572,86

46.662.282,83

21.074.310,82

25.494.117,25

Σύνολο µη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα

7.7

10.286.914,90

11.098.452,26

10.028.990,45

10.744.142,45

Εµπορικές Απαιτήσεις

7.8

19.181.289,60

24.935.139,83

21.075.162,50

24.504.499,66

Λοιπές Απαιτήσεις

7.9

2.046.763,45

4.867.417,22

2.030.765,93

4.818.469,84

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

7.10

8.550.646,40

5.747.021,31

8.152.796,79

5.180.020,93

Σύνολο Kυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων

40.065.614,35

46.648.030,62

41.287.715,67

45.247.132,88

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

76.123.187,21

93.310.313,45

62.362.026,49

70.741.250,13

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

7.18

6.575.472,00

6.575.472,00

6.575.472,00

6.575.472,00

Αποθεµατικά

7.19

14.667.003,43

18.662.604,67

12.810.923,03

14.583.054,88

9.453.677,75

15.094.545,59

5.340.336,86

8.435.903,04

30.696.153,18

40.332.622,26

24.726.731,89

29.594.429,92

17.753.300,00

20.020.000,00

10.920.000,00

10.920.000,00

Αποτελέσµατα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

7.11

Αναβαλλόµενος Φόρος

7.12

0,00

1.340.626,88

0,00

0,00

Προβλέψεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού

7.13

753.770,47

1.163.362,53

753.770,47

1.124.667,49

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

7.14

163.644,14

506.877,78

163.644,14

506.877,78

Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις

7.15

430.405,09

430.405,10

414.449,50

414.449,50

19.101.119,70

23.461.272,29

12.251.864,11

12.965.994,77

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια

7.16

11.509.484,71

11.266.914,18

11.202.896,05

10.759.119,51

Βραχυπρόθεσµο µέρος Μακροπρόθεσµων ∆ανείων

7.16

2.533.300,00

2.180.000,00

0,00

1.080.000,00

Εµπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις

7.17

12.283.129,62

16.038.443,30

14.180.534,44

16.341.705,93

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος

0,00

31.061,42

0,00

0,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

26.325.914,33

29.516.418,90

25.383.430,49

28.180.825,44

Σύνολο υποχρεώσεων

45.427.034,03

52.977.691,19

37.635.294,60

41.146.820,21

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

76.123.187,21

93.310.313,45

62.362.026,49

70.741.250,13

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµ.

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

Έσοδα ( Πωλήσεις )

7.20

50.070.881,08

63.310.936,74

49.990.710,41

63.457.308,67

Κόστος Πωληθέντων

7.20

(40.553.305,51)

(50.388.421,05)

(40.515.555,71)

(50.689.443,17)

Μικτό Κέρδος

7.20

9.517.575,57

12.922.515,69

9.475.154,70

12.767.865,50

Άλλα Έσοδα

7.22

1.628.779,75

2.338.412,95

1.411.734,14

2.096.259,22

Έξοδα ∆ιοικήσεως

7.21

(3.317.352,80)

(3.326.169,04)

(3.817.512,56)

(4.021.144,00)

Έξοδα ∆ιαθέσεως

7.21

(8.691.843,53)

(11.307.339,76)

(8.660.424,45)

(11.283.419,35)

΄Αλλα Έξοδα

7.23

(254.565,50)

(1.169.555,22)

(168.219,43)

(1.165.619,22)

Ζηµίες προ φόρου, χρηµ/κων και επενδ. αποτ/των

(1.117.406,51)

(542.135,38)

(1.759.267,60)

(1.606.057,85)

Ζηµίες από Αναπρ/γή Εύλογης Αξίας Επενδυτικών Ακινήτων

(3.374.988,55)

0,00

0,00

0,00

Χρηµατοοικονοµικά ΄Εσοδα

7.24

697.257,61

1.128.989,52

695.423,44

1.126.579,40

Χρηµατοοικονοµικά ΄Εξοδα

7.25

(2.313.832,82)

(2.396.143,77)

(1.902.309,19)

(1.943.609,91)

(6.108.970,27)

(1.809.289,63)

(2.966.153,35)

(2.423.088,36)

485.210,54

6.137,09

(129.412,83)

261.172,94

(5.623.759,73)

(1.803.152,54)

(3.095.566,18)

(2.161.915,42)

(5.041.516,82)

0,00

(2.240.794,95)

0,00

25.630,13

(21.463,11)

25.630,13

(21.463,11)

1.003.177,34

4.292,62

443.032,97

4.292,62

Λοιπά Συνολικά Έσοδα καθαρά από φόρο

(4.012.709,35)

(17.170,49)

(1.772.131,85)

(17.170,49)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

(9.636.469,08)

(1.820.323,03)

(4.867.698,03)

(2.179.085,91)

(5.623.759,73)

(1.803.152,54)

(3.095.566,18)

(2.161.915,42)

0,00

0,00

0,00

0,00

(5.623.759,73)

(1.803.152,54)

(3.095.566,18)

(2.161.915,42)

(9.636.469,08)

(1.820.323,03)

(4.867.698,03)

(2.179.085,91)

0,00

0,00

0,00

0,00

(9.636.469,08)

(1.820.323,03)

(4.867.698,03)

(2.179.085,91)

(0,8035)

(0,2576)

(0,4423)

(0,3089)

Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

7.26

ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Ζηµίες από Αναπρ/γή Εύλογης Αξίας Ιδιοχρ/νων Ακινήτων
Αντιστάθµιση ταµειακών ροών
Φόρος Εισοδήµατος

Τα Κέρδη/(ζηµίες) αποδίδονται σε:
Μετόχους Μητρικής
Συµµετοχές που δεν ασκούν έλεγχο
Σύνολο

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα αποδίδονται σε:
Μετόχους Μητρικής
Συµµετοχές που δεν ασκούν έλεγχο
Σύνολο

Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικές

7.27
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Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

Υπόλοιπα 01.01.2011

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

6.575.472,00

1.048.199,56

Αποθεµατικό
από Ίδιες
µετοχές

Αποθεµατικό
αναπροσ/γής
ακινήτων

Αποθεµατικό
αντιστάθµισης
ταµειακών
ροών

615.742,11

9.880.731,79

(61.845,80)

- Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους
Συνολικό κέρδος (ζηµίας) περιόδου

7.883.381,59

(17.170,49)
6.575.472,00

1.048.199,56

615.742,11

9.880.731,79

(79.016,29)

- ∆ιανοµή Αποθεµατικών

7.883.381,59

Αποτελέσµατα
εις νέον

6.575.472,00

1.048.199,56

615.742,11

Υπόλοιπα 01.01.2012

6.575.472,00

1.048.199,56

615.742,11

- Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους
6.575.472,00

1.048.199,56

9.880.731,79

(79.016,29)

7.176.341,59

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

16.918.304,04

42.859.985,29

(1.803.152,54)

(1.820.323,03)

15.115.151,50

41.039.662,26

15.115.151,50

40.332.622,26

(707.040,00)

Υπόλοιπα 1.12.2011

Υπόλοιπα 31.12.2012

Λοιπά
αποθεµατικά

(707.040,00)

9.880.731,79

(79.016,29)

7.196.947,50

15.094.545,59

40.332.622,26

(4.033.213,46)

20.504,11

17.108,11

(5.640.867,84)

(9.636.469,08)

5.847.518,33

(58.512,18)

7.214.055,61

9.453.677,75

30.696.153,18

615.742,11
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

Υπόλοιπα 01.01.2011

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικό
από Ίδιες
µετοχές

Αποθεµατικό
αναπροσ/γής
ακινήτων

Αποθεµατικό
αντιστάθµισης
ταµειακών
ροών

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(61.845,80)

7.750.176,65

10.597.818,46

32.480.555,83

(2.161.915,42)

(2.179.085,91)

8.435.903,04

30.301.469,92

6.575.472,00

1.048.199,56

615.742,11

5.954.992,85

6.575.472,00

1.048.199,56

615.742,11

5.954.992,85

(79.016,29)

7.750.176,65
(707.040,00)

0,00

(707.040,00)

Υπόλοιπα 31.12.2011

6.575.472,00

1.048.199,56

615.742,11

5.954.992,85

(79.016,29)

7.043.136,65

8.435.903,04

29.594.429,92

Υπόλοιπα 01.01.2012

6.575.472,00

1.048.199,56

615.742,11

7.043.136,65

- Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους
Συνολικό κέρδος (ζηµίας) περιόδου

(17.170,49)

- ∆ιανοµή Αποθεµατιών

- Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους
Υπόλοιπα 31.12.2012

6.575.472,00

1.048.199,56

5.954.992,85

(79.016,29)

(1.792.635,96)

20.504,11

4.162.356,89

(58.512,18)

615.742,11
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29.594.429,92

(3.095.566,18)

(4.867.698,03)

5.340.336,86

24.726.731,89
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/131/12/2012

1/131/12/2011

1/131/12/2012

1/131/12/2011

(6.108.970,27)

(1.809.289,63)

(2.966.153,35)

(2.423.088,36)

Αποσβέσεις

1.532.737,37

1.525.014,85

1.456.203,93

1.444.321,27

Αναπροσαρµογή Ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

3.374.988,55

0,00

0,00

0,00

Προβλέψεις

(409.592,07)

(253.880,61)

(370.897,02)

(254.027,90)

Έµµεση µέθοδος

Σηµ.

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων
Προσαρµογές για:

Αποτ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικών δραστηριοτήτων

(157.771,07)

0,00

(157.771,07)

0,00

Έσοδα τόκων

7.24

(697.257,61)

(1.128.989,52)

(695.423,44)

(1.126.579,40)

Έξοδα τόκων

7.25

2.313.832,82

2.396.143,77

1.902.309,19

1.943.609,91

(152.032,28)

728.998,86

(831.731,76)

(415.764,48)

739.655,98

2.416.908,51

643.270,62

2.270.505,52

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων

10.193.517,71

3.007.892,16

7.238.249,63

2.968.161,51

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(4.964.520,97)

(4.608.196,47)

(2.613.313,85)

(3.798.325,44)

5.968.652,72

816.604,20

5.268.206,40

1.440.341,59

(2.313.832,82)

(2.396.143,77)

(1.902.309,19)

(1.943.609,91)

Μείον:
Καταβληθέντες τόκοι

7.25

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος

0,00

(232.847,46)

0,00

(232.847,46)

3.502.787,62

(1.083.388,17)

2.534.165,45

(1.151.880,26)

(285.330,81)

(1.354.090,60)

(285.329,71)

(1.345.495,69)

0,00

0,00

105.000,00

(2.199.977,36)

559.740,14

38.604,88

559.740,14

38.604,88

697.257,61

1.128.989,52

695.423,44

1.126.579,40

971.666,94

(186.496,20)

1.074.833,87

(2.380.288,77)

0,00

(699.256,50)

0,00

(699.256,50)

∆άνεια αναληφθέντα / εξοφληθέντα

(1.670.829,47)

2.015.454,92

(636.223,46)

4.108.518,03

Καθαρές Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες(γ)

(1.670.829,47)

1.316.198,42

(636.223,46)

3.409.261,53

Καθαρές Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Απόκτηση θυγατρικων, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών
επενδύσεων

6
1.2

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

7.24

Καθαρές Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
∆ιανοµή αποθεµατικού

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

2.803.625,09

46.314,05

2.972.775,86

(122.907,50)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της περιόδου

5.747.021,31

5.700.707,26

5.180.020,93

5.302.928,43

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου

8.550.646,40

5.747.021,31

8.152.796,79

5.180.020,93
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Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012
1.

Πληροφορίες για τον Όµιλο

1.1

Γενικές Πληροφορίες

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία») είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε Α.Μ.Α.Ε.
2359/06/Β/86/14. Έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού 96-104, και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι
www.petropoulos.com. Ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη, και κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέµει και εµπορεύεται
µεγάλο εύρος προϊόντων, όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, µπαταρίες οχηµάτων, λιπαντικά
κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέµβιες µηχανές, αγροτικά, χωµατουργικά και βιοµηχανικά µηχανήµατα. Η Εταιρεία
κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σε κάθε τοµέα δραστηριότητάς της.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου 2012, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 19/03/2013 και βάσει του νόµου υπόκεινται στην
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που θα διεξαχθεί το αργότερο έως την 30.06.2013 και έχει εκ του
νόµου το δικαίωµα να τις τροποποιήσει.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους:
Κώστας Πετρόπουλος, Πρόεδρος (εκτελεστικό µέλος)
Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος)
Ιωάννης Φιλιώτης , µέλος (µη εκτελεστικό)
Γεώργιος ∆αυίδ, µέλος (µη εκτελεστικό)
Στάθης Παπαγεωργίου, µέλος (µη εκτελεστικό)
Νικόλαος Εµπέογλου, µέλος (µη εκτελεστικό)
Ιωάννης Κατσουρίδης, µέλος (µη εκτελεστικό)
Γιώργος ∆ράκος, µέλος (µη εκτελεστικό)

1.2

∆οµή του Οµίλου

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Όµιλος) περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις τις µητρικής
Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως εξής:

Εταιρεία

Έδρα
Αθήνα, Ελλάδα

Ποσοστό Συµµετοχής
Οµίλου
Μητρική

Αιγάλεω, Ελλάδα

100%

- ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, Ελλάδα

100%

- Ανώνυµος Ελληνική Γενική Εταιρεία

Αθήνα, Ελλάδα

100%

- ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
- Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών
Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε.
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Μηχανοκινήσεως και Ακινήτων Α.Ε.Γ.Ε.Μ. Α.Ε.
- PETROSYS Α.Ε. (πρώην TUDOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
πρώην EXIDE TECHNOLOGIES Α.Ε.Ε.Σ.)

Αθήνα, Ελλάδα

99,96%

- PI SQUARE HOLDINGS Ltd.

Λεµεσός, Κύπρος

100 %

- PETROMOTOR BULGARIA EOOD

Σόφια, Βουλγαρία

100 %

Στις 8.03.2012 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά 3.500 εταιρικών µεριδίων της θυγατρικής της εταιρείας ΚΑΘΑΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ, ονοµαστικής αξίας €105.000,00 έναντι τιµήµατος €94.605,00. Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΒΕ κατέστη έτσι µοναδικός εταίρος της εταιρείας, η οποία µετονοµάστηκε σε ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Μ.Ε.Π.Ε..
Τα στοιχεία της απόκτησης έχουν ως εξής:

Λογιστική αξία κατεχόµενου ποσοστού 50% κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης (α)

93.973,35

Εύλογη αξία κατεχόµενου ποσοστού 50% κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης (β)

93.973,35

Κέρδος/ (ζηµία) κατά την απόκτηση του ελέγχου (α-β)
Εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία της

0,00
187.946,69

απόκτησης (γ), (περιλαµβάνει µόνο ταµειακά διαθέσιµα)
Τίµηµα απόκτησης του 50% της συµµετοχής σε µετρητά (δ)
Υπεραξία (δ+β-γ)

94.605,00
631,66

Λόγω έλλειψης δραστηριοτήτων της εταιρείας ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Μ.Ε.Π.Ε., η Εταιρεία ως µοναδικός της
εταίρος αποφάσισε στις 23.5.2012 την λύση και θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Στις 23.7.2012 εκδόθηκε Βεβαίωση
∆ιακοπής Εργασιών της εταιρείας από τις αρµόδιες αρχές.

Οι ανωτέρω εταιρίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ΛΥΠΑ Α.Ε.Β.Ε. συµµετέχει στο µετοχικό
κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ µε 25%, και στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΜ Α.Ε. µε 100%. Το υπόλοιπο 75% της
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ κατέχεται από την µητρική εταιρεία.
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2

Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιµοποιεί Ο Όµιλος και η Εταιρεία

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, συντάσσονται
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (στο εξής ∆ΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από
τα ακίνητα και ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους.

2.2

Ενοποίηση

Θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των
ελεγχόµενων από αυτή επιχειρήσεων (θυγατρικές). Έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να καθορίζει
τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης µε σκοπό την απόκτηση οφέλους. Τα
αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών, ενσωµατώνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις µε την µέθοδο ολικής ενοποίησης. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις των θυγατρικών συντάσσονται µε τις ίδιες
λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρεία. Οι ενδο-οµιλικές συναλλαγές, τα ενδο-οµιλικά υπόλοιπα και τα ενδοοµιλικά έσοδα και έξοδα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά
επιχειρήσεων, αν είναι θετική αναγνωρίζεται ως µη αποσβέσιµο περιουσιακό στοιχείο, υποκείµενο ετησίως σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας του. Αν είναι αρνητική, αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου.
Υπεραξία, είναι η διαφορά µεταξύ τιµήµατος για την απόκτηση και εύλογης αξίας των επιµέρους περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της αποκτώµενης.

2.3

Λειτουργικοί Τοµείς

Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι στρατηγικές µονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά. Παρακολουθούνται και
διοικούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, διότι τα αγαθά αυτά είναι εντελώς διαφορετικής φύσεως, ζήτησης
στην αγορά και µικτού περιθωρίου κέρδους.
Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής:
1.

Τοµέας Επαγγελµατικών Οχηµάτων, στον οποίο υπάγονται οι Επιχειρηµατικές Μονάδες Φορτηγών &

Λεωφορείων, Isuzu και Land Rover & Jaquar.
2.

Τοµέας Αυτοκινούµενων Μηχανηµάτων στον οποίο υπάγονται οι Επιχειρηµατικές Μονάδες Petrogen

(ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη), Ε&Β (κινητήρες και σκάφη), McCormick (αγροτικά µηχανήµατα) και ΙΕ (βιοµηχανικός
εξοπλισµός)
3.

Τοµέας Μπαταριών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα

31

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

4.

Τοµέας Εκµετάλλευσης Ακινήτων.

5.

Τοµέας λιπαντικών

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την σύνταξη των
Οικονοµικών Καταστάσεων.
Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετρείται στην βάση του αποτελέσµατος, κέρδους ή ζηµίας από τις λειτουργικές
δραστηριότητες προ φόρου εισοδήµατος και δίχως να λαµβάνονται υπόψη ορισµένα κονδύλια εσόδων και εξόδων
(έκτακτα και συναλλαγµατικές διαφορές), τα οποία η ∆ιοίκηση παρακολουθεί συνολικά. Στην αποδοτικότητα των
τοµέων λαµβάνεται υπόψη η απόδοση των σταθµισµένων απασχολούµενων ιδίων και ξένων κεφαλαίων (εσωτερικές
χρεώσεις).
Οι πωλήσεις του Οµίλου είναι χονδρικές στο σύνολό τους και γίνονται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα στην οποία και
ευρίσκεται το σύνολο των εγκαταστάσεών της.

2.4

Συναλλαγµατικές µετατροπές

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου και της Εταιρίας εκφράζονται σε ευρώ, που είναι
το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν (Λειτουργικό Νόµισµα).
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που υφίστανται κατά
την ηµεροµηνία 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 ισολογισµού, µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.

2.5

Άϋλα Στοιχεία Ενεργητικού

Τα άυλα στοιχεία αφορούν:
(α) Τα λογισµικά προγράµµατα, η αξία των οποίων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς τους, προσαυξηµένο µε τις
δαπάνες που απαιτούνται προκειµένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και µειωµένη κατά το ποσό των
σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες
κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η
απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου έξι έως οχτώ ετών. Η
υπολειµµατική αξία του λογισµικού θεωρείται µηδέν.
(β) Σήµατα που προέκυψαν από την αγορά της OSTREA OIL A.E. και αποσβένονται εντός πενταετίας που είναι και ο
συµβατικός χρόνος χρήσης τους.
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2.6

Ενσώµατα πάγια

Τα ενσώµατα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μεταγενέστερα, επιµετρώνται ως εξής:
(α) Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται σε αναπροσαρµοσµένες (εύλογες) αξίες. Οι αναπροσαρµογές
γίνονται κάθε τρία έως πέντε χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην αξία τους, από
ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι διαφορές αναπροσαρµογής (πλεόνασµα) αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’
εξαίρεση, η µείωση της αξίας λόγω αναπροσαρµογής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, στον βαθµό που δεν
καλύπτεται από αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις διενεργούνται επί των αναπροσαρµοσµένων
αξιών.
(β) Τα λοιπά ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια, επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, µείον τις αποσβέσεις και
τυχόν αποµειώσεις.
Τα ενσώµατα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους. Η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας τους και τιµήµατος
πώλησης αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα. Τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής, µεταφέρεται
κατά τη διαγραφή των ακινήτων κατ’ ευθείαν στα αποτελέσµατα εις νέον.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο στον χρόνο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής. Υπολειµµατικές
αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής:

2.7

Κατηγορία

Ωφέλιµη Ζωή

Κτίρια και διαµορφώσεις κτιρίων

30-50 έτη

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός

5-10 έτη

Μεταφορικά µέσα

5-10 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3-5 έτη

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, αφορούν ακίνητα που κατέχονται µε σκοπό την απόκτηση µισθωµάτων και κερδών από
υπεραξίες και επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα.

2.8

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιµο κόστος κτήσεως, υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης,
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η
ανακτήσιµη αξία τους είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία τους. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το
απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.
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2.9

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

(α) Επιµετρώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων. Περιλαµβάνει µη παράγωγα µέσα (µετοχές) που
κατέχονται µε σκοπό την πραγµατοποίηση κέρδους από την µεταβολή της αξίας τους.
(β) Παράγωγα. Τα παράγωγα επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα
αποτελέσµατα. Τα παράγωγα που χρησιµοποιεί η εταιρεία (IRS), αντισταθµίζουν τον κίνδυνο µεταβολής των
επιτοκίων των δανείων και αποτιµώνται µε τεχνικές επιµέτρησης που βασίζονται σε δεδοµένα της αγοράς (επίπεδο 2).
(γ) Συµµετοχές σε θυγατρικές. Οι συµµετοχές σε θυγατρικές, σε επίπεδο ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων,
επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης.

2.10

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται, για µεν τα εµπορεύµατα, µε τη µέθοδο του
κυκλοφοριακού µέσου όρου, για τα δε προϊόντα µε την µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους.

2.11

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο
αποσβέσιµο κόστος µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι
ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο
Όµιλος και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξουν όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας
των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων µε το αρχικό αποτελεσµατικό επιτόκιο. Το ποσό
της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

2.12

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

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

2.13

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. Το κόστος κτήσεως των ιδίων
µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (αν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων
του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών
καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή κόστη και φόρο εισοδήµατος, (αν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται ως
αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
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2.14

∆ανεισµός

∆άνεια Τραπεζών
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένη µε τα άµεσα για τη
συναλλαγή κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε βάση τη µέθοδο του
αποτελεσµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε βάση την τρέχουσα ισοτιµία κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.

2.15

Φορολογία Εισοδήµατος

Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
(α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, που προκύπτει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται
από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας.
(β) Τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης του Ισολογισµού,
µε βάση τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων και υπολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά
τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισµού των υποχρεώσεων. Οι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις δηµιουργούν.
(γ) Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος που θα προκύψουν από τον µελλοντικό
φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε πρόβλεψη.
Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος
εισοδήµατος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατά
περίπτωση κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, ή µέσω της κατάστασης συνολικών εισοδηµάτων.

2.16

Παροχές σε εργαζοµένους

α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευµένες.

β) Παροχές που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και
προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόµενες
από το Ν. 2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο
στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και η υποχρέωση που
αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της µελλοντικής υποχρέωσης
χρησιµοποιήθηκε η καµπύλη επιτοκίων των οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναλογιστικά κέρδη και
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ζηµίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών της αναλογιστικής µελέτης, αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα στον υπολειπόµενο µέσο χρόνο απασχόλησης των συµµετεχόντων, κατά το µέρος που στην έναρξη
κάθε χρήσης υπερβαίνουν το 10%, της εκτιµώµενης µελλοντικής υποχρέωσης.

2.17

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα επιµετρώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών
φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος και η εταιρεία παραδίδουν τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το
εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου.
δ) Έσοδα από δικαιώµατα
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων.
ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.

2.18

Μισθώσεις

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκµισθωτές
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία ως εκµισθωτές
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά
την διάρκεια της µίσθωσης.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία ως µισθωτές
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά
την διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναγνωρίζονται
ως περιουσιακά στοιχεία, επιµετρώµενα κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι
µικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή
αναγνωρίζεται στον ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε
χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε εξόφληση της υποχρέωσης µε τρόπο που να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στο
εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης.
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2.19

∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις,
όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

3.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς, πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την
κεντρική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν τεθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Κεντρική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει όταν
απαιτείται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους
κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

Α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος και η Εταιρεία παρότι δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο
διότι των σύνολο σχεδόν των συναλλαγών διενεργείται σε ευρώ.

Β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται
κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Στην περίπτωση µακροχρόνιας πίστωσης, συνήθως άνω του ενός
έτους και εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα, γίνεται παρακράτηση της κυριότητας των πωλούµενων αγαθών.

Γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της εκχώρησης απαιτήσεων χωρίς δικαίωµα αναγωγής
(σηµ. 7.9) και των αδιάθετων πιστωτικών ορίων των τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων που την 31.12.2012 ανέρχονται σε
€ 10.010.000.

δ) Κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν στο ενεργητικό τους σηµαντικά έντοκα στοιχεία, πολιτική δε του Οµίλου και της
Εταιρείας, είναι να διατηρούν το σύνολο (σχεδόν) του δανεισµού, σε προϊόντα κυµαινόµενου επιτοκίου. Ο κίνδυνος
µεταβολής των επιτοκίων είναι σηµαντικός για τον Όµιλο και την Εταιρεία λόγω της αύξησης των spreads και της
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σφικτής πολιτικής που ακολουθείται από το σύνολο των τραπεζών. Για την αντιµετώπιση του εν λόγω κινδύνου, µέρος
των δανειακών κεφαλαίων αντισταθµίζεται µε επιτοκιακά παράγωγα.

3.2

Προσδιορισµός των εύλογων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές (χρηµατιστήρια),
προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα µέσα που δεν
διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας του γίνεται µε την χρήση τεχνικών
επιµέτρησης. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιµητές µε την χρήση
µεθόδων που προβλέπονται από το εκτιµητικό επάγγελµα .

4.

Σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης – αβεβαιότητες

Οι περιοχές στις οποίες γίνονται σηµαντικές εκτιµήσεις από την διοίκηση προκειµένου να εφαρµοσθούν οι λογιστικές
πολιτικές περιλαµβάνουν:
(α) τις εύλογες αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσωµάτων παγίων, τις ωφέλιµες ζωές αυτών και τις υπολειµµατικές
αξίες τους.
(β) τις εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων.

5.

Νέα πρότυπα και διερµηνείες

Στην τρέχουσα χρήση εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά η Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα –
Γνωστοποιήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2011 και προβλέπει την
παράθεση γνωστοποιήσεων σε µια σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, που αφορά

µεταβιβασθέντα

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διαγράφονται και τυχόν συνεχή ανάµειξη στα εν λόγω περιουσιακά
στοιχεία.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2012
∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2015.
Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και

προβλέπει

ότι τα

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους
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και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας.

∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01.01.2013. Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικές,
συγγενείς, κοινοπραξίες και δοµηµένες µη ελεγχόµενες - µη ενοποιούµενες οντότητες. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας.

∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01.01.2013. Το Πρότυπο αντικαθιστά, όσον αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις το ∆.Λ.Π. 27,
«Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» το οποίο µετονοµάζεται σε

«Ατοµικές οικονοµικές

καταστάσεις» και την ∆ιερµηνεία 12 «Οντότητες ειδικού σκοπού». Το Πρότυπο διευκρινίζει την έννοια του ελέγχου
(control) µιας οντότητας πάνω σε µια άλλη και θέτει τις προϋποθέσεις για το πώς εφαρµόζεται η εν λόγω έννοια. ∆εν
αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας.

∆.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2013 και
αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 31 «∆ικαιώµατα σε κοινοπραξίες» και την ∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες µη χρηµατικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει

τους κοινούς διακανονισµούς σε κοινές

δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που
πραγµατεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα
δικαιώµατα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ∆.Λ.Π. 28 µετονοµάζεται σε
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
του οµίλου και της εταιρείας.

∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01.01.2013. Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικές,
συγγενείς, κοινοπραξίες και δοµηµένες µη ελεγχόµενες - µη ενοποιούµενες οντότητες. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας.

∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2013.
Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο – Πλαίσιο, τα θέµατα του καθορισµού της εύλογης αξίας,
της επιµέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας.

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων»,
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2012. Η τροποποίηση απαιτεί την οµαδοποίηση των
κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µε βάση το εάν µεταγενέστερα
αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (κέρδη και ζηµίες). ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας.
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Νέο (Τροποποιηµένο) ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο ρυθµίζει θέµατα όπως η αναγνώριση των µεταβολών στην καθαρή υποχρέωση
της καθορισµένης παροχής, τροποποιήσεων, περικοπών και διακανονισµών των προγραµµάτων, καθώς και
γνωστοποιήσεων. ∆εν

αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και

της

εταιρείας.

∆ιερµηνεία 20 « Κόστη κατά το στάδιο της παραγωγής, επί της επιφανείας ενός ορυχείου, για την απόκτηση
πρόσβασης στο απόθεµα» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2013 και ρυθµίζει τα
θέµατα του λογιστικού χειρισµού των εν λόγω δαπανών. ∆εν έχει εφαρµογή στον όµιλο και στην εταιρεία.
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6.

Λειτουργικοί Τοµείς

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ &
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

17.706.878,73

11.510.693,56

3.219.415,04

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

31/12/2012

17.592.043,75

-

∆ιατοµεακές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα τοµέα

Λοιπά Έσοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά Έξοδα
Χρεωστικοί Τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι

ΛΟΙΠΑ

ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ

Σύνολο

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

41.850,00

-

-

50.070.881,08

-

0,00

(15.211.494,17)

(9.206.159,62)

(2.427.110,91)

(13.671.223,59)

-

(37.317,22)

-

(40.553.305,51)

2.495.384,56

2.304.533,94

792.304,13

3.920.820,16

-

4.532,78

-

9.517.575,57

578.533,27

133.509,09

13.145,25

682.684,16

931.665,84

162.141,34

(872.899,20)

1.628.779,75

(222.896,21)

(70.316,77)

(2.879,48)

(658.050,52)

(39.710,83)

(538.883,56)

-

(1.532.737,37)

(2.367.587,69)

(2.255.497,57)

(389.159,55)

(2.628.355,95)

(129.600,02)

(3.677.483,60)

716.659,92

(10.731.024,46)

(106.046,24)

(35.080,22)

(441,90)

(15.842,34)

(408.530,39)

(1.904.131,01)

156.239,28

(2.313.832,82)

276.658,75

26.470,33

833,58

0,00

689,54

392.605,41

-

Ζηµίες επιµέτρησης επενδυτικών ακινήτων

(3.374.988,55)

697.257,61
(3.374.988,55)

Εσωτερικές χρεώσεις

(2.651.737,32)

(1.913.688,94)

(224.110,70)

(1.080.702,57)

0,00

0,00

5.870.239,52

0,00

Αποτέλεσµα Τοµέων προ φόρων

(1.997.690,88)

(1.810.070,14)

189.691,33

220.552,94

(3.020.474,41)

(5.561.218,64)

5.870.239,52

(6.108.970,27)

Φόρος εισοδήµατος

485.210,54

Καθαρό Αποτέλεσµα

Περιουσιακά στοιχεία τοµέων

(5.623.759,73)

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

12.736.874,41

5.853.056,03

1.909.728,45

5.620.304,62

19.316.411,05

30.686.812,65

-

76.123.187,21

31/12/2012
Αγορές Παγίων

16.655,73

31/12/2012
138.818,17

31/12/2012
882,60

31/12/2012
1.798,22

31/12/2012

31/12/2012
0,00

127.176,09

31/12/2012

31/12/2012
-

285.330,81
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Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ &
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

ΤΟΜΕΑΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

31/12/2011

Μικτό αποτέλεσµα τοµέα

Λοιπά Έσοδα

31/12/2011

ΛΟΙΠΑ

ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ

Σύνολο

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

20.536.514,28

16.007.028,30

2.838.852,36

23.927.518,22

-

-

-

-

0,00

(16.859.391,38)

(12.492.341,68)

(2.144.753,05)

(18.890.922,34)

-

(1.012,60)

-

(50.388.421,05)

3.677.122,90

3.514.686,62

694.099,31

5.036.595,88

-

10,98

-

12.922.515,69

∆ιατοµεακές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.023,58

-

63.310.936,74

597.057,25

163.399,22

50.665,92

961.193,36

1.155.710,64

445.770,65

(1.035.384,09)

2.338.412,95

(226.895,96)

(61.038,02)

(2.754,52)

(662.950,64)

(40.035,27)

(531.340,44)

-

(1.525.014,85)

(3.112.448,12)

(3.015.336,79)

(341.927,91)

(4.073.612,76)

(167.379,84)

(4.484.184,54)

916.840,79

(14.278.049,17)

Χρεωστικοί Τόκοι

(81.945,59)

(32.604,32)

(1.282,02)

(9.638,62)

(450.988,34)

(1.938.228,18)

118.543,30

(2.396.143,77)

Πιστωτικοί τόκοι

140.387,52

47.714,18

1.545,57

102.951,55

359,51

836.031,19

-

1.128.989,52

Αποσβέσεις
Λοιπά Έξοδα

Ζηµίες επιµέτρησης επενδυτικών ακινήτων

0,00

Εσωτερικές χρεώσεις

(2.806.487,98)

(1.812.456,00)

(381.320,70)

(1.731.419,77)

0,00

0,00

6.731.684,47

0,00

Αποτέλεσµα Τοµέων προ φόρων

(1.813.209,99)

(1.195.635,11)

19.025,65

(376.881,00)

497.666,70

(5.671.940,34)

6.731.684,47

(1.809.289,63)

Φόρος εισοδήµατος

6.137,09

Καθαρό Αποτέλεσµα

Περιουσιακά στοιχεία τοµέων

(1.803.152,54)

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

17.096.538,01

7.279.304,00

1.946.320,01

6.613.718,98

23.950.820,04

36.423.612,41

-

93.310.313,45

31/12/2011
Αγορές Παγίων

642.220,24

31/12/2011

31/12/2011

9.633,10

0,00

31/12/2011

31/12/2011

2.630,00

31/12/2011
0,00

699.607,26

31/12/2011

31/12/2011
-

1.354.090,60
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7
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
ης
της 31 ∆εκεµβρίου 2012
7.1

Ενσώµατα πάγια
Μηχ/κός

Όµιλος

Οικόπεδα Κτίρια

Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

1.1.2011
Κόστος Κτήσης ή
Εκτίµησης

24.531.145,76

1.253.885,36

650.315,78

2.880.509,07

29.315.855,97

Αποσβεθέντα

(1.230.219,26)

(962.032,75)

(299.749,72)

(2.304.271,52)

(4.796.273,25)

Αναπόσβεστη Αξία

23.300.926,50

291.852,61

350.566,06

576.237,55

24.519.582,72

23.300.926,50

291.852,61

350.566,06

576.237,55

24.519.582,72

Αναπροσαρµογή

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Προσθήκες

0,00

20.254,36

752.196,55

220.697,38

993.148,29

Πωλήσεις

0,00

0,00

(269.201,46)

(2.863,24)

(272.064,70)

(377.620,24)

(75.777,59)

(48.296,02)

(270.250,14)

(771.943,99)

22.923.306,26

236.329,38

785.265,13

523.821,55

24.468.722,32

Κόστος ή Εκτίµηση

24.531.145,76

1.274.139,72

1.133.310,87

3.098.343,21

30.036.939,56

Αποσβεθέντα

(1.607.839,50)

(1.037.810,34)

(348.045,74)

(2.574.521,66)

(5.568.217,24)

Αναπόσβεστη Αξία

22.923.306,26

236.329,38

785.265,13

523.821,55

24.468.722,32

Υπόλοιπο Έναρξης

22.923.306,26

236.329,38

785.265,13

523.821,55

24.468.722,32

Αναπροσαρµογή

(5.041.516,82)

0,00

0,00

0,00

(5.041.516,82)

59.693,81

128.745,07

263.263,04

67.909,00

519.610,92

(55.000,00)

(17.551,44)

(675.709,99)

(2.860,37)

(751.121,80)

(377.481,24)

(76.488,26)

(78.565,29)

(162.221,83)

(694.756,62)

6.875,00

17.551,42

130.484,28

2.860,37

157.771,07

17.515.877,01

288.586,17

424.737,17

429.508,72

18.658.709,07

Κόστος ή Εκτίµηση

18.650.317,01

1.402.884,77

851.348,20

3.166.252,21

24.070.802,19

Αποσβεθέντα

(1.134.440,00)

(1.114.298,60)

(426.611,03)

(2.736.743,49)

(5.412.093,12)

Αναπόσβεστη Αξία

17.515.877,01

288.586,17

424.737,17

429.508,72

18.658.709,07

Κίνηση έτους 2011
Υπόλοιπο Έναρξης

Αποσβέσεις Περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2011

Κίνηση έτους 2012

Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις Περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων
Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2012
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Η Εταιρεία

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

1.1.2011
Κόστος Κτήσης ή Εκτίµησης

10.887.657,08

1.089.931,65

562.645,96

2.773.159,58

15.459.395,53

Αποσβεθέντα

(1.024.174,94)

(814.932,31)

(212.079,94)

(2.242.515,64)

(4.394.546,46)

9.863.482,14

274.999,34

350.566,02

530.643,94

11.064.849,07

9.863.482,14

274.999,34

350.566,02

530.643,94

11.019.691,44

Αναπροσαρµογή Ενσώµατων
Παγίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Προσθήκες

0,00

20.254,36

752.196,55

263.114,98

1.035.565,89

Πωλήσεις (αναπόσβεστη αξία)

0,00

0,00

(269.201,40)

(20.744,06)

(289.945,46)

Αποσβέσεις Περιόδου

(308.938,80)

(65.267,25)

(48.296,02)

(252.038,56)

(674.540,63)

Αναπόσβεστη Αξία

9.554.543,34

229.986,45

785.265,15

520.976,30

11.090.771,24

Κόστος ή Εκτίµηση

10.887.657,08

1.110.186,01

1.045.641,11

3.015.530,50

16.059.014,70

Αποσβεθέντα

(1.333.113,74)

(880.199,56)

(260.375,96)

(2.494.554,20)

(4.968.243,46)

9.554.543,34

229.986,45

785.265,15

520.976,30

11.090.771,24

9.554.543,34

229.986,45

785.265,15

520.976,30

11.090.771,24

(2.240.794,95)

0,00

0,00

0,00

(2.240.794,95)

59.693,81

128.745,07

263.263,04

67.907,91

519.609,83

(55.000,00)

(17.551,44)

(675.709,99)

(2.860,37)

(751.121,80)

(308.799,80)

(71.284,78)

(77.673,33)

(162.221,83)

(619.979,74)

6.875,00

17.551,42

130.484,28

2.860,37

157.771,07

7.016.517,40

287.446,72

425.629,15

426.662,38

8.156.255,65

8.150.957,40

1.238.931,06

763.678,44

3.083.438,41

13.237.005,31

(1.134.440,00)

(951.484,34)

(338.049,29)

(2.656.776,03)

(5.080.749,66)

7.016.517,40

287.446,72

425.629,15

426.662,38

8.156.255,65

Αναπόσβεστη Αξία

Κίνηση έτους 2011
Υπόλοιπο Έναρξης

31.12.2011

Αναπόσβεστη Αξία

Κίνηση έτους 2012
Υπόλοιπο Έναρξης
Αναπροσαρµογή Ενσώµατων
Παγίων
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μεταφορές (αρχική
αξία)
Αποσβέσεις Περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων
Αναπόσβεστη Αξία

31.12.2012
Κόστος ή Εκτίµηση
Αποσβεθέντα
Αναπόσβεστη Αξία
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Επί των παγίων ή των ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου
δεσµεύσεις.
Η τελευταία αναπροσαρµογή των ιδιοχρησιµοποιουµένων ακινήτων έγινε την 31/12/2012 από ανεξάρτητο εκτιµητή µε
την Μέθοδο Συγκριτικών Στοιχείων ή Κτηµαταγοράς και την Μέθοδο Υπολειµµατικού Κόστους Αντικατάστασης.
Από την επανεκτίµηση των ακινήτων του Οµίλου προέκυψαν σηµαντικές ζηµιές, ποσοστό των οποίων αναγνωρίστηκε
στα αποτελέσµατα του Οµίλου (επενδυτικά ακίνητα) ενώ για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα του Οµίλου επήλθε
αντίστοιχη µείωση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής ακινήτων των Ιδίων Κεφαλαίων.
Οι λογιστικές αξίες των ακινήτων µε βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε € 11.533.186,95 και € 11.976.988,32 για
τον Όµιλο, και € 4.890.147,43 και € 5.178.519,84 για την Εταιρεία, για τις χρήσεις 2012 και 2011 αντίστοιχα.

7.2

Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία

Ο Όµιλος

Λογισµικό

Σήµα

Πελατολόγιο

Σύνολο

1.1.2011
Κόστος κτήσεως

1.447.799,62

2.772.230,00

411.080,00

4.631.109,62

Αποσβεθέντα

(731.435,70)

(462.038,93)

(68.513,34)

(1.261.987,97)

716.363,92

2.310.191,07

342.566,66

3.369.121,65

716.363,92

2.310.191,07

342.566,66

3.369.121,65

84.669,22

350.000,00

0,00

434.669,22

(135.703,34)

(624.445,40)

(82.216,00)

(842.364,74)

665.329,80

2.035.745,67

260.350,66

2.961.426,13

Κόστος

1.532.468,84

3.122.230,00

411.080,00

5.065.778,84

Αποσβεθέντα

(867.139,04)

(1.086.484,33)

(150.729,34)

(2.104.352,71)

665.329,80

2.035.745,67

260.350,66

2.961.426,13

665.329,80

2.035.745,67

260.350,66

2.961.426,13

28.982,92

0,00

0,00

28.982,92

(131.318,75)

(624.446,00)

(82.216,00)

(837.980,75)

562.993,97

1.411.299,67

178.134,66

2.152.428,30

Κόστος

1.561.451,76

3.122.230,00

411.080,00

5.094.761,76

Αποσβεθέντα

(998.457,79)

(1.710.930,33)

(232.945,34)

(2.942.333,46)

562.993,97

1.411.299,67

178.134,66

2.152.428,30

Αναπόσβεστη αξία

Κίνηση έτους 2011
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία

31.12.2011

Αναπόσβεστη αξία

Κίνηση έτους 2012
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία

31.12.2012

Αναπόσβεστη αξία
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Η Εταιρεία

Λογισµικό

Σήµα

Πελατολόγιο

Σύνολο

1.1.2011
Κόστος κτήσεως

1.447.799,62

2.772.230,00

411.080,00

4.631.109,62

Αποσβεθέντα

(731.435,70)

(462.038,93)

(68.513,34)

(1.261.987,97)

716.363,92

2.310.191,07

342.566,66

3.369.121,65

716.363,92

2.310.191,07

342.566,66

3.369.121,65

78.814,22

350.000,00

0,00

428.814,22

(134.532,34)

(624.445,40)

(82.216,00)

(841.193,74)

660.645,80

2.035.745,67

260.350,66

2.956.742,13

Κόστος

1.526.613,84

3.122.230,00

411.080,00

5.059.923,84

Αποσβεθέντα

(865.968,04)

(1.086.484,33)

(150.729,34)

(2.103.181,71)

660.645,80

2.035.745,67

260.350,66

2.956.742,13

660.645,80

2.035.745,67

260.350,66

2.956.742,13

28.982,92

0,00

0,00

28.982,92

(129.562,19)

(624.446,00)

(82.216,00)

(836.224,19)

560.066,53

1.411.299,67

178.134,66

2.149.500,86

Κόστος

1.555.596,76

3.122.230,00

411.080,00

5.088.906,76

Αποσβεθέντα

(995.530,23)

(1.710.930,33)

(232.945,34)

(2.939.405,90)

560.066,53

1.411.299,67

178.134,66

2.149.500,86

Αναπόσβεστη αξία

Κίνηση έτους 2011
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία

31.12.2011

Αναπόσβεστη αξία

Κίνηση έτους 2012
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία

31.12.2012

Αναπόσβεστη αξία

7.3

Επενδύσεις σε ακίνητα
Ο Όµιλος

Οικόπεδα - Κτίρια

Κίνηση έτους 2011
Υπόλοιπο Έναρξης

12.879.191,33

Μεταβολή Εύλογης Αξίας

0,00

Προσθήκες Χρήσεως

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2011

12.879.191,33
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Κίνηση έτους 2012
Υπόλοιπο Έναρξης

12.879.191,33

Μεταβολή Εύλογης Αξίας

(3.374.988,54)

Προσθήκες Χρήσεως

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2012

9.504.202,79

Όλα τα επενδυτικά ακίνητα ανήκουν στην θυγατρική ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.. Οι εύλογες αξίες των ακινήτων
προσδιορίσθηκαν από ανεξάρτητο εκτιµητή µε την Μέθοδο Συγκριτικών Στοιχείων ή Κτηµαταγοράς και την Μέθοδο
Κεφαλαιοποίησης Εισοδήµατος (Προεξοφλουµένων Χρηµατοοικονοµικών Ροών). Οι κύριες παραδοχές είναι:

α)

Συντελεστής κεφαλαιοποίησης 7,7% – 9,0%

β)

Συντελεστής παρούσας αξίας 10,5% - 11,0%

Τα συνολικά έσοδα ( ενοίκια) για τον Όµιλο στην περίοδο, ανήλθαν σε € 121.946,64 και αναγνωρίσθηκαν στα
Αποτελέσµατα (άλλα έσοδα). Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν € 192.518,45. ∆απάνες για
επενδύσεις σε ακίνητα δεν αναγνωρίσθηκαν (δεν υπήρξαν) στην περίοδο.

7.4

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις / κοινοπραξίες

Η Εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των κάτωθι εταιρειών:
Ποσοστό
2012

2011

Συµµετοχής

3.556.816,97

3.556.816,97

100,00%

ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ

700.299,19

700.299,19

75,00%

PETROSYS A.E (πρώην TUDOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

169.000,00

169.000,00

99,96%

50.000,00

50.000,00

100,00%

0,00

105.000,00

50,00%

250.072,86

250.072,86

100,00%

4.726.189,02

4.831.189,02

ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ

PI SQUARE HOLDINGS Ltd
ΚΑΘΑΙΑ ΕΠΕ
PETROMOTOR BULGARIA EOOD

Στις 8.03.2012 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά 3.500 εταιρικών µεριδίων της θυγατρικής της εταιρείας ΚΑΘΑΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ, ονοµαστικής αξίας €105.000,00 έναντι τιµήµατος €94.605,00. Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΒΕ κατέστη έτσι µοναδικός εταίρος της εταιρείας, η οποία µετονοµάστηκε σε ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Μ.Ε.Π.Ε..
Λόγω έλλειψης δραστηριοτήτων της εταιρείας ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Μ.Ε.Π.Ε., η Εταιρεία ως µοναδικός της
εταίρος αποφάσισε στις 23.5.2012 την λύση και θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Στις 23.7.2012 εκδόθηκε Βεβαίωση
∆ιακοπής Εργασιών της εταιρείας από τις αρµόδιες αρχές.
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Η ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ µε € 292.209,53 και ΑΕΓΕΜ
Α.Ε. µε € 3.500.475,00 τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό

25% και 100% του µετοχικού τους κεφαλαίου

αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως των εν λόγω συµµετοχών.

Οι θυγατρικές του Οµίλου ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ και PETROMOTOR BULGARIA EOOD, κατα τη διάρκεια της
χρήσης του 2011, προέβησαν σε αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου κατά €2.000.011,10 και €199.966,26
αντίστοιχα, η οποία καλύφθηκε στο σύνολό της από την µητρική.

7.5

Εµπορικές Απαιτήσεις (Μακροπρόθεσµες)

Οι Εµπορικές Απαιτήσεις (µακροπρόθεσµες) που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Μακροπρόθεσµης Λήξης

1.385.299,23

2.164.868,75

1.385.299,23

2.164.868,75

Μη ∆εδουλευµένοι Τόκοι

(150.711,52)

(355.697,26)

(150.711,52)

(355.697,26)

Προκαταβολές

2.291.132,67

2.827.691,81

2.291.132,67

2.827.691,81

3.525.720,38

4.636.863,30

3.525.720,38

4.636.863,30

Γραµµάτια Εισπρακτέα

Οι εν λόγω απαιτήσεις (γραµµάτια εισπρακτέα) επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος τους, µε την µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου. Το χρησιµοποιούµενο ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 8,7%.

7.6

Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
Όµιλος
31/12/2012

∆οσµένες Εγγυήσεις
Έντοκο δάνειο προς τρίτους

Εταιρεία
31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

81.790,92

92.079,75

79.479,17

89.768,00

1.694.158,72

1.624.000,00

1.694.158,72

1.624.000,00

1.775.949,64

1.716.079,75

1.773.637,89

1.713.768,00
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7.7

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31/12/2012

Εταιρεία
31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

9.034.074,07

9.298.064,64

8.776.149,62

8.943.754,83

Έτοιµα Προϊόντα

218.953,09

153.659,50

218.953,09

153.659,50

Παραγωγή σε εξέλιξη

665.348,27

1.285.989,77

665.348,27

1.285.989,77

Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες

368.539,47

360.738,35

368.539,47

360.738,35

10.286.914,90

11.098.452,26

10.028.990,45

10.744.142,45

Εµπορεύµατα

Η Εταιρεία προέβη σε υποτίµηση της αξίας των αποθεµάτων µε βάση την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους κατά
€ 88.020 για τη χρήση 2011 ενώ για την χρήση 2012 έγιναν καταστροφές αξίας €189.590,77.

7.8

Εµπορικές Απαιτήσεις (Βραχυπρόθεσµες)

Οι εµπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

11.523.758,77

15.250.697,59

13.348.564,64

14.775.987,88

1.996.559,66

2.773.835,87

1.996.559,66

2.773.835,87

Μη δουλεµένοι τόκοι

(49.999,63)

(102.789,43)

(49.999,63)

(102.789,43)

Γραµµάτια σε καθυστέρηση

959.801,25

880.586,94

917.044,21

837.829,90

3.908.449,40

5.994.506,77

3.908.449,36

5.968.908,73

10.950,00

19.037,25

0,00

0,00

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1.096.637,68)

(905.729,18)

(973.863,57)

(774.267,31)

Προκαταβολές σε προµηθευτές

1.928.407,83

1.024.994,02

1.928.407,83

1.024.994,02

19.181.289,60

24.935.139,83

21.075.162,50

24.504.499,66

Πελάτες (ανοικτά υπόλοιπα)
Γραµµάτια Εισπρ. Βραχ/µης λήξεως

Πελάτες (επιταγές εισπρακτέες)
Επιταγές σε καθυστέρηση

Η ηλικία των εµπρόθεσµων εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Όµιλος
31/12/2011

Εταιρεία
31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

0-90 ηµέρες

8.796.048,52

15.694.082,63

8.796.048,52

15.455.448,80

90-180 ηµέρες

4.070.517,66

4.334.477,06

4.070.517,66

4.334.477,06

180+ ηµέρες

3.789.677,91

3.537.177,91

5.806.324,92

3.537.177,91

16.656.244,09

23.565.737,60

18.672.891,10

23.327.103,77

49
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

7.9

Λοιπές Απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Όµιλος
31/12/2012

Χρεώστες ∆ιάφοροι

Εταιρεία
31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

1.426.448,50

836.982,76

1.413.504,17

793.125,84

Λογ/µοι ∆ιαχ/σεως & Προκ/λών

105.401,83

142.668,09

103.776,83

139.693,57

Προκ/λές για αγορά αποθεµάτων

296.259,40

2.415.864,35

296.259,40

2.415.864,35

Έξοδα εποµένων χρήσεων

50.335,48

81.549,65

50.335,48

81.549,65

Εκπτώσεις δεδουλευµένες

148.780,88

201.438,10

148.780,88

201.438,10

2.436,78

166.845,57

2.436,78

164.750,32

17.100,58

1.022.068,70

15.672,39

1.022.048,01

2.046.763,45

4.867.417,22

2.030.765,93

4.818.469,84

Λοιπά
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος

Οι λογαριασµοί των απαιτήσεων (σηµειώσεις 7.8 και 7.9) περιλαµβάνουν αποµειώσεις (προβλέψεις) για επισφαλείς
απαιτήσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Όµιλος

Εταιρεία

Υπόλοιπο προβλέψεων 01.01.2011

765.290,36

586.180,73

Προβλέψεις χρήσεως 2011

286.986,34

279.562,84

(146.547,52)

(91.476,26)

Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2011

905.729,18

774.267,31

Προβλέψεις χρήσεως 2012

207.535,96

216.223,72

∆ιαγραφές χρήσεως 2012

(16.627,46)

(16.627,46)

1.096.637,68

973.863,57

∆ιαγραφές χρήσεως 2011

Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2012

Η µέση περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από

την Εταιρεία ανήλθε σε 70 ηµέρες. Πιστωτικά

όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες µε βάση τις εγκεκριµένες θέσεις της διοίκησης, τα οποία και εξετάζονται σε
συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδοµένα της αγοράς.
Η Eταιρεία

έχει σηµαντική διασπορά πωλήσεων

και συνεπώς δεν υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις του

πιστωτικού κινδύνου. Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου µε την λογιστική αξία τους.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη
ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν θα εισπράξουν όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των
συµβάσεων πώλησης. Ενδείξεις µη εισπραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των
χρεωστών, και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων χρηµατοροών που θα
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εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού (πρόβλεψης), µε αναγνώριση
της µείωσης στα αποτελέσµατα στο κονδύλι « Άλλα Έξοδα». Μεταγενέστερες ανακτήσεις αποµειωµένων ποσών
αναγνωρίζονται ως έσοδο στο κονδύλι «Άλλα Έσοδα».
Οι καθυστερηµένες € 596.637,68 και σε € 344.408,21 αντίστοιχα, για τις χρήσεις 2012 και 2011. Τα αντίστοιχα ποσά
για την Εταιρεία είναι € 473.863,57 και € 152.401,87. Οι απαιτήσεις αυτές καθυστερούν κατά µέσον όρο έξι µήνες από
την λήξη της πίστωσης και δεν αποµειώθηκαν, διότι η καθυστέρησή τους είναι περιστασιακή και η πλήρης είσπραξή
τους κρίθηκε εύλογη κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ.
Οι ληφθείσες εγγυήσεις της Εταιρείας από τους πελάτες για την εφασφάλιση των πωληθέντων αγαθών ανέρχονται σε
€3.670.334,96 και σε €4.770.261,70 για τις χρήσεις 2012 και 2011 αντίστοιχα.
Η Εταιρεία έχει εκχωρήσει κατά την 31.12.2012 απαιτήσεις ποσού € 10.101.785,22 σε εταιρείες factoring. Ποσό
ανερχόµενο σε € 7.453.255,44 (73,8%) είναι χωρίς αναγωγή, συνεπώς έχει διαγραφεί από τις απαιτήσεις και η τυχόν
µη είσπραξή του δεν θα επιβαρύνει την Εταιρεία, αλλά τις εταιρείες factoring. H εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν
διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική τους αξία. Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο απο τις απαιτήσεις, χωρίς
να λαµβάνονται υπόψη πιστωτικές εγγυήσεις και εξασφαλίσεις, ταυτίζεται µε την λογιστική αξία τους.

7.10

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

Τα διαθέσιµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2012

Ταµείο

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

16.026,04

27.851,55

11.420,94

25.421,04

Καταθέσεις όψεως

3.134.620,36

3.799.169,76

2.741.375,85

3.234.599,89

Βραχυπρόθεσµες Τοποθετήσεις

5.400.000,00

1.920.000,00

5.400.000,00

1.920.000,00

8.550.646,40

5.747.021,31

8.152.796,79

5.180.020,93

∆εν υπάρχει έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταµειακά διαθέσιµα.

7.11

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Οι Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις

αναλύονται ως εξής:
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Όµιλος
Επιτ.

31/12/2012

Από 1 έως 5 έτη

Εταιρεία

3,59% 20.020.000,00

17.753.300,00

31/12/2012

Επιτ.

31/12/2011

4,31%

31/12/2011

10.920.000,00 3,686% 10.920.000,004,475%

Το σύνολο των µακροπρόθεσµων δανείων του Οµίλου και της Εταιρείας είναι χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Με δεδοµένο ότι τα ανωτέρω δάνεια είναι κυµαινόµενου επιτοκίου, οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται περίπου µε τις
λογιστικές.
Οι λήξεις των ανωτέρω δανείων συµπεριλαµβανοµένων των τόκων έχουν ως εξής:

Όµιλος
31/12/2012

Από 1 έως 5 έτη

7.12

19.192.924,00

Εταιρεία
31/12/2011

31/12/2012

22.614.156,00

31/12/2011

11.780.595,00

12.461.623,00

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31 /12/2012

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Εταιρεία

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

86.903,38

81.047,56

86.903,38

81.047,56

Ενσώµατα Πάγια

763.302,24

2.511.346,77

460.857,90

905.936,33

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

275.886,87

456.274,43

275.886,87

456.274,43

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους (150.754,09)

(224.933,50)

(150.754,09)

(224.933,50)

(30.142,30)

(71.139,45)

(30.142,30)

(71.139,45)

(194.772,71)

(154.853,46)

(194.772,71)

(154.853,46)

Αµοιβές – τόκοι προεξ. ∆ΕΗ

(54.121,13)

(115.124,51)

(54.121,13)

(115.124,51)

Απαιτήσεις παραγώγων

(14.628,05)

(19.754,07)

(14.628,05)

(19.754,07)

(1.122.236,89)

(1.122.236,89)

(1.122.236,89)

(1.122.236,89)

(440.562,68)

1.340.626,88

(743.007,02)

(264.783,56)

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αποµείωση απαιτήσεων

Απαιτ. Φόρου εισοδηµ. Λόγω ζηµιών

Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρείας του Οµίλου.
Η συµφωνία του αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής:

Υπόλοιπο Υποχρέωσης 01.01.2011

Όµιλος
1.716.661,48

Εταιρεία
179.462,10

Φόρος στα αποτελέσµατα

(371.741,98)

(439.953,04)

(4.292,62)

(4.292,62)

1.340.626,88

(264.783,56)

Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2011
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Φόρος στα αποτελέσµατα
Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2012

(778.012,22)

(35.190,49)

(1.003.177,34)

(443.032,97)

(440.562,68)

(743.007,02)

Η διάκριση του αναβαλλόµενου φόρου σε µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο µέρος έχει ως εξής:
Όµιλος

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

Βραχυπρόθεσµο µέρος

0,00

0,00

0,00

0,00

Μακροπρόθεσµο µέρος

(440.562,68)

1.340.626,88

(743.007,02)

(264.783,56)

Σύνολο

(440.562,68)

1.340.626,88

(743.007,02)

(264.783,56)

7.13

31/12/2012

31/12/2011

Υποχρεώσεις από παροχές σε εργαζοµένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
Όµιλος

Εταιρεία

1.342.243,14

1.303.695,39

Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης χρήσεως 2011

62.705,31

61.598,50

Τόκος επί της υποχρέωσης 2011

40.377,98

39.200,50

296.316,13

296.316,13

3.993,06

6.130,06

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις

(582.273,09)

(582.273,09)

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2011

1.163.362,53

1.124.667,49

Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης χρήσεως 2012

65.793,20

65.793,20

Τόκος επί της υποχρέωσης 2012

41.893,96

41.893,96

456.913,28

416.961,12

Αναλογιστικά κέρδη

(287.984,37)

(287.984,37)

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις

(686.208,13)

(607.560,93)

753.770,47

753.770,47

Υπόλοιπο Υποχρέωσης 01.01.2011

Επίδραση περικοπής/ διακανονισµού / τερµατικές παροχές
Αναλογιστικά κέρδη

Επίδραση περικοπής/ διακανονισµού / τερµατικές παροχές

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2012

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού
Αύξηση ετήσιου µισθολογίου
Εταιρεία/θυγατρικές
(µακροπρόθεσµη)
Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Εταιρεία/θυγατρικές
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν.2112/20:
Ύψος αποζηµίωσης: Εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20

2%
5%
3,6%
µηδέν (0)
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6.
7.

8.

Ηµεροµηνία Αποτίµησης
Κινητικότητα Προσωπικού

31.12.2012
Οικειοθελής Αποχώρηση
Εταιρεία/θυγατρικές
0% - 4%
β)
Απόλυση
Εταιρεία/θυγατρικές
0% - 3%
Προϋποθέσεις και όροι Ηλικίας κανονικής συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε τις καταστατικές
α)

διατάξεις και το Ταµείο Κύριας ασφάλισης κάθε εργαζοµένου
Όµιλος

Εταιρεία

2012

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένης παροχής

2011

2012

2011

713.805,54

804.314,35

713.805,54

775.814,00

50.178,24

287.984,37

50.178,24

287.984,37

Μη αναγνωρισµένες Αναλογιστικές ζηµίες

(10.213,31)

71.063,81

(10.213,31)

60.869,12

Υποχρέωση Ισολογισµού

753.770,47

1.163.362,53

753.770,47

1.124.667,49

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές

καταστάσεις

Μη καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας κέρδη/(ζηµίες)

7.14

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

αναλύονται ως εξής:
Όµιλος

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Εσωτερική Επένδυση ∆ιευθυντών Επιχ. Μονάδων 13.444,01

137.501,84

13.444,01

137.501,84

Υποχρεώσεις από εκχώρηση απαιτήσεων

77.059,90

270.605,58

77.059,90

270.605,58

Παράγωγο αντιστάθµισης ταµειακών ροών

73.140,23

98.770,36

73.140,23

98.770,36

163.644,14

506.877,78

163.644,14

506.877,78

Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική της προτρέπει τους ∆ιευθυντές των επιχειρηµατικών µονάδων να επενδύουν µε
µορφή δανείου προς την εταιρεία στην δραστηριότητα και αποτελέσµατα της επιχειρηµατικής µονάδας την οποία
διευθύνουν. Τα κεφάλαια που επενδύουν (δανείζουν)

παραµένουν επενδυµένα στην επιχειρηµατική µονάδα

τουλάχιστον τρία έτη, και µε αυτά συµµετέχουν στα κέρδη ή τις ζηµίες των επιχειρηµατικών µονάδων τους.

Η ετήσια απόδοση των κεφαλαίων αυτών βασίζεται στον τύπο: ∆άνειο * R
όπου: R = [ OP - G - { ( 1- E ) * K * n } ] / E * K
•

OP = Λειτουργικό Κέρδος της Μονάδος

•

G = Το ποσό των Γενικών Εξόδων της Εταιρείας που επιµερίζονται, βάσει Ετήσιου
Προϋπολογισµού, στη Μονάδα.

•

Ε = Συντελεστής Ίδιων Κεφαλαίων ως Ποσοστό των Συνολικών Κεφαλαίων. Το ποσοστό αυτό
ορίζεται για την Μονάδα σε 40%.
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•

Κ = Το σύνολο των αµέσως απασχολούµενων, κατά µέσον όρο, Κεφαλαίων στη Μονάδα, όπως
ορίζονται ανωτέρω.

n = Το πραγµατικό κόστος του συνόλου των αµέσως απασχολούµενων από την Μονάδα Κεφαλαίων
(Κ ανωτέρω), όπως αυτό υπολογίζεται από την Εταιρία, εκφραζόµενο ως ετήσιο Ποσοστό.
Η απόδοση (τόκοι) των σχετικών επενδύσεων (δανείων) επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσης.
•

7.15

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Όµιλος

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη δικαστικών διαφορών

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

385.405,09

385.405,10

369.449,50

369.449,50

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

430.405,09

430.405,10

414.449,50

414.449,50

Ο Όµιλος και η Εταιρεία προβαίνουν σε σχηµατισµό πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου, που αφορούν
φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος. Ανέλεγκτες είναι οι χρήσεις 2008 έως 2010.

Οι θυγατρικές εταιρείες ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ και ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τις χρήσεις
1997 και 1998 αντιστοίχως, έχουν δε φορολογικά περαιώσει τις χρήσεις τους έως και το 2002, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3259/2004, ως το 2007, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3697/2008 και έως το 2009, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3888/2010. Ανέλεγκτη χρήση είναι το 2010.
Οι θυγατρικές εταιρείες OSTREA OIL A.E. και PETROSYS A.E. (πρώην TUDOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ) έχουν ελεγχθεί
φορολογικά µέχρι και την χρήση 2006, έχουν δε φορολογικά περαιώσει τις χρήσεις έως και το 2009, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3888/2010. Ανέλεγκτη χρήση είναι το 2010.
Η χρήση 2012 για όλες τις εταιρίες του Οµίλου ελέγχεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή βάσει της φορολογικής
νοµοθεσίας. Η χρήση 2011, οµοίως έχει ελεχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή.
Η Εταιρεία ‘ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING” έχει ασκήσει κατά της εταιρείας αγωγή ύψους € 434.067,77 από 13/07/2000. Η
‘ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING’ πρότεινε εξωδικαστικό συµβιβασµό της διαφοράς. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προέβη σε
πρόβλεψη € 45.000,00 για τον συµβιβασµό της διαφοράς, ο οποίος έγινε αποδεκτός και από την ‘ΕΜΠΟΡΙΚΗ
LEASING’.

Εκτός της ανωτέρω αγωγής δεν υπάρχουν άλλες επιδικίες ή υπό

διαιτησία διαφορές δικαστικών ή

διοικητικών οργάνων εναντίον του Οµίλου ή της Εταιρείας, οι οποίες µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις
στην οικονοµική κατάστασή τους .
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7.16

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές

καταστάσεις

αφορούν δάνεια:
Όµιλος

Βραχ/µες τραπεζικές υποχρεώσεις

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

11.509.484,71

11.266.914,18

11.202.896,05

10.759.119,51

2.533.300,00

2.180.000,00

0,00

1.080.000,00

Βραχυπρόθεσµο µέρος
µακροπρόθεσµων δανείων

Το εύρος των επιτοκίων δανεισµού κυµαίνεται από 5,71% έως 9,75% για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια και από
1,643% έως 5,818% για το βραχυπρόθεσµο µέρος των µακροπρόθεσµων δανείων αντίστοιχα. Η διάρκεια των
δανείων αυτών είναι µηνιαία. Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων δανείων του Οµίλου και της Εταιρείας είναι χωρίς
εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους. Τα
βραχυπρόθεσµα δάνεια ανανεώνονται στο τέλος κάθε µήνα, και συνεπώς εξοφλούνται µόνο οι τόκοι τους. Οι
πληρωτέοι στην χρήση 2013 τόκοι για το σύνολο των βραχυπροθέσµων δανείων εκτιµώνται σε € 820.000,00
περίπου.

7.17

Εµπορικές και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις σε εµπορικούς πιστωτές αναλύονται ως εξής:
Όµιλος

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Προµηθευτές εξωτερικού

4.637.165,86

3.297.541,56

4.535.348,73

4.690.470,02

Προµηθευτές εσωτερικού

2.593.479,02

6.559.822,78

5.103.955,29

6.544.171,48

Προκαταβολές Πελατών

2.366.117,56

2.853.097,85

2.366.117,56

2.853.097,85

18.509,07

18.547,01

0,00

0,00

Εισοδήµατος)

359.287,07

474.959,33

319.451,99

424.634,37

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί

214.466,58

304.498,98

214.043,76

298.118,74

1.554.749,10

2.007.071,16

1.184.698,53

1.116.524,58

539.355,36

522.904,63

456.918,58

414.688,89

12.283.129,62

16.038.443,30

14.180.534,44

16.341.705,93

Επιταγές πληρωτέες
Πληρωτέοι Φόροι (εκτός φόρου

Πιστωτές ∆ιάφοροι
∆ουλεµένα Έξοδα Χρήσεως (1)

Η πλειοψηφία των υποχρεώσεων σε προµηθευτές εξωτερικού είναι σε ευρώ. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι
πληρωτέες κατά µέσο όρο εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους.
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(1)

Τα ∆ουλεµένα έξοδα χρήσεως αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31 /12/2012

Εταιρεία
31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Τόκοι δανείων

117.168,88

183.020,19

34.732,10

74.804,45

Τόκοι factoring

193.545,67

305.016,90

193.545,67

305.016,90

Αγορές υπό Τακτοποίηση

202.077,58

3.995,89

202.077,58

3.995,89

26.563,23

30.871,65

26.563,23

30.871,65

539.355,36

522.904,63

456.918,58

414.688,89

Λοιπά

7.18

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 6.575.472,00, διαιρούµενο σε 7.070.400 κοινές ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,93 έκαστη. Το υπέρ το άρτιο ανά µετοχή ανέρχεται σε € 0,159. Οι µετοχές της
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Όλες οι µετοχές έχουν δικαίωµα
ψήφου και συµµετέχουν στα κέρδη

7.19

Αποθεµατικά Κεφάλαια

Τα αποθεµατικά Κεφάλαια που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Όµιλος

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο

1.048.199,56

1.048.199,56

1.048.199,56

1.048.199,56

∆ιαφορές αναπ/γής ενσώµ. Παγίων

7.496.772,70

12.538.289,52

5.325.904,99

7.566.699,94

Φόρος διαφορών αναπροσαρµογής

(1.662.352,31)

(2.670.655,67)

(1.163.548,10)

(1.611.707,09)

Τακτικό Αποθεµατικό

2.052.384,86

2.035.276,75

1.968.841,32

1.968.841,32

Έκτακτο Αποθεµατικό

2.408.875,25

2.408.875,25

2.408.875,25

2.408.875,25

Αφορολόγητα Αποθεµατικά

2.760.324,53

2.760.324,53

2.665.420,08

2.665.420,08

615.742,11

615.742,11

615.742,11

615.742,11

(73.140,23)

(98.770,36)

(73.140,23)

(98.770,36)

14.628,05

19.754,07

14.628,05

19.754,07

5.568,91

5.568,91

0,00

0,00

14.667.003,43

18.662.604,67

12.810.923,03

14.583.054,88

Ίδιες Μετοχές
Αποθεµατικό Αντιστάθµισης
Ταµειακών Ροών
Φόρος αποθεµατικού αντιστάθµισης
∆ιάφορα
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Το έκτακτο αποθεµατικό είναι φορολογηµένο και συνεπώς εξοµοιώνεται µε τα κέρδη εις νέον. Έχει σχηµατιστεί για
κεφαλαιακή ενίσχυση και µπορεί να διανεµηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά έχουν σχηµατισθεί βάσει ειδικών διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας και
περιλαµβάνουν αποθεµατικά για τα οποία δεν οφείλεται φόρος εισοδήµατος σε καµία περίπτωση (€ 1.562.862,35) και
αποθεµατικά που απαλλάσσονται από την πληρωµή φόρου εισοδήµατος, µέχρις ότου διανεµηθούν (€ 2.245,661,74)
για τον Όµιλο και ποσό € 2.150.757,29 για την Εταιρεία). Σε περίπτωση διανοµής τους, (µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης), οφείλεται φόρος µε τον συντελεστή φόρου εισοδήµατος, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της διανοµής.
Κατά την 31.12.2012 ο οφειλόµενος µε βάση τα ισχύοντα φόρος εκτιµάται σε € 449.132,35 για τον Όµιλο και σε
430.151,46 για την Εταιρεία περίπου.
Το αποθεµατικό ιδίων µετοχών κατά την 31.12.2012 περιλαµβάνει κέρδος από πώληση ιδίων µετοχών αξίας €
860.273,96 µειωµένο µε 71.059 τεµάχια κατεχοµένων ιδίων µετοχών αξίας κτήσεως € 244.531,85

7.19.1 ∆ιαχείριση Κεφαλαίου
α)

Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ µέρους
των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί
τα Ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαµβάνει στο σύνολό τους, ώστε η σχέση τους σε σχέση µε τα Ξένα κεφάλαια,
να διαµορφώνεται περίπου σε 40% Ίδια Κεφάλαια και 60% Ξένα Κεφάλαια. Περιστασιακά και σε περιόδους
χαµηλών τιµών της µετοχής και ύπαρξης πλεοναζόντων ταµιακών διαθεσίµων, αγοράζονται ίδιες µετοχές, µε
σκοπό την πώλησή τους σε περιόδους ανόδου της τιµής, για περεταίρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων.

β)

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε
σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i. Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους στους
εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει
ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου
προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.
ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού
κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι
µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.

iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η
Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από
αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού αποθεµατικού,
το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού
υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται
προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
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v. Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών
κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή,
αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού
προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους
δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική
Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.
γ) H Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα
ίδια κεφάλαια.

7.20

Πωλήσεις / Κόστος Πωλήσεων

Οι πωλήσεις και το κόστος πωλήσεων κατά τοµέα δραστηριότητας αναλύονται στην Σηµείωση 6.

7.21

Έξοδα (∆ιοίκησης / ∆ιάθεσης / Παραγωγής)

Τα έξοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Όµιλος

Παροχές σε εργαζοµένους
Αποζηµιώσεις Προσωπικού
Μείωση πρόβλεψης Αποζ.Προσ.
Αµοιβές ∆.Σ & ∆/κων Στελεχών

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

5.391.737,47

7.048.026,27

5.341.381,76

6.919.404,83

686.208,13

801.306,36

607.560,93

801.306,36

(370.897,02)

0,00

(370.897,02)
178.719,12

0,00

178.719,12

0,00

102.804,18

150.013,68

102.804,18

150.013,68

96.213,15

135.883,63

90.145,73

120.447,93

526.398,19

769.913,22

484.302,94

737.269,00

Τηλεπικοινωνίες

228.506,54

249.059,17

228.031,99

247.678,97

Ενοίκια

331.185,66

434.444,98

1.202.702,22

1.469.829,07

Ασφάλιστρα

212.387,37

269.511,41

200.399,12

255.784,71

Αποθήκευτρα

184.873,80

152.144,94

184.873,80

152.144,94

Επισκευές – Συντηρήσεις

118.125,59

126.012,24

118.008,82

123.393,71

Λοιπές παροχές τρίτων

193.713,89

205.604,98

189.076,36

192.670,67

Αµοιβές Τρίτων
Προµήθειες πωλήσεων
Επεξεργασίες από τρίτους
Λοιπές αµοιβές
Παροχές Τρίτων
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Φόροι – Τέλη

249.026,00

193.944,54

179.601,91

178.068,46

Έξοδα µεταφορών

784.350,80

1.099.137,56

784.290,80

1.098.466,03

Έξοδα ταξιδίων

157.180,50

256.843,90

157.162,10

256.507,20

Έξοδα προβολής & διαφήµισης

442.035,64

829.425,35

441.664,84

828.201,68

Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων

10.726,65

31.280,68

10.726,65

31.280,68

Λοιπά έξοδα

995.201,09

547.394,97

952.308,15

517.011,61

Χρηµ/κα έξοδα (∆ιοικ.& ∆ιάθεσης)

156.239,28

184.745,93

156.239,28

97.126,75

Μη ενσωµατ. στο κόστος φόροι

102.975,41

97.126,75

22.749,41

22.749,41

1.532.737,37

1.525.014,85

1.456.203,93

1.444.321,27

12.310.448,81

15.106.835,41

12.718.057,02

15.643.676,96

∆ιάφορα Έξοδα

Αποσβέσεις

Τα έξοδα αυτά κατανέµονται σε :

Όµιλος

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Έξοδα ∆ιοίκησης

3.317.352,80

3.326.169,04

3.817.512,56

4.021.144,00

Έξοδα ∆ιάθεσης

8.691.843,53

11.307.339,76

8.660.424,45

11.283.419,35

301.252,48

473.326,61

240.120,01

339.113,61

12.310.448,81

15.106.835,41

12.718.057,02

15.643.676,96

Έξοδα παραγωγής

Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της χρήσης του 2012 και του 2011 ήταν :
2012

2011

Όµιλος

: 120

άτοµα

Όµιλος

: 154

άτοµα

Εταιρεία

: 120

άτοµα

Εταιρεία

: 150

άτοµα

7.22

Άλλα Έσοδα

Τα Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31 /12/2012

Επιχορηγήσεις (Εκπαιδ. Προγρ/των)

Εταιρεία
31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

5.177,75

21.129,24

3.195,50

19.146,99

18.096,18

33.027,60

16.831,58

33.027,60

Ενοίκια

229.141,64

364.398,45

89.895,00

167.080,00

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολών

731.308,68

512.122,54

731.308,68

512.122,54

Εισπραττόµενα έξοδα διάφορα

454.678,41

887.562,63

454.678,41

887.562,63

36.209,52

23.239,46

36.209,52

23.139,46

Προµήθειες – Μεσιτείες

Κέρδη από εκποίηση παγίων
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Συναλ/κές διαφορές πιστωτικές

3.967,43

31.972,93

3.967,43

31.972,93

Έσοδα από αναστροφή αποµειώσεων

61.451,65

254.873,81

0,00

254.027,90

∆ιάφορα Έσοδα

88.748,49

210.086,29

75.648,02

168.179,17

1.628.779,75

2.338.412,95

1.411.734,14

2.096.259,22

Στα ενοίκια περιλαµβάνονται ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα € 135.014,94 για το 2012 και € 192.518,45 για το
2011.

7.23

Άλλα Έξοδα

Τα Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31 /12/2012

Αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων

Εταιρεία
31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

15.364,23

286.986,34

15.364,23

279.562,84

∆ουλεµένα έξοδα πελατών

0,00

700.364,37

0,00

700.364,37

Πρόβλεψη παροχών σε εργαζοµένους

0,00

147,29

0,00

0,00

Συναλ/κές διαφορές χρεωστικές

40.772,72

21.357,22

40.772,72

21.357,22

Ζηµιές από πώληση παγίων

36.819,77

76,24

36.819,77

76,24

161.608,78

160.623,76

75.262,71

164.258,55

254.565,50

1.169.555,22

168.219,43

1.165.619,22

Λοιπά Έξοδα

7.24

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Όµιλος
31 /12/2012

Έσοδα Repos

Εταιρεία
31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

0,00

1,60

0,00

1,60

∆ουλευµένοι Τόκοι Γραµµατίων

278.287,56

152.310,64

277.866,26

152.310,64

Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι

370.742,70

886.697,43

369.329,83

884.287,31

48.227,35

89.979,85

48.227,35

89.979,85

697.257,61

1.128.989,52

Τόκοι αντιστάθµισης ταµειακών ροών

695.423,44

1.126.579,40
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7.25

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά Έξοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Όµιλος

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Τόκοι Μακροπρόθεσµων ∆ανείων

843.214,73

1.011.848,07

467.740,78

610.436,32

Τόκοι Βραχυπρόθεσµων ∆ανείων

843.297,00

393.335,05

815.832,56

361.218,83

1.407,04

58.529,92

0,00

58.529,92

0,00

348,50

0,00

348,50

Κόστος Factoring

458.063,84

733.921,28

458.063,84

733.921,28

Τόκοι αντιστάθµισης ταµειακών ροών

143.441,74

143.894,66

143.441,74

143.894,66

24.408,47

54.266,29

17.230,27

35.260,40

2.313.832,82

2.396.143,77

1.902.309,19

1.943.609,91

Τόκοι Λοιπών Βρχ/µων υποχρεώσεων
Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά ΄Εξοδα

7.26

Φόρος Εισοδήµατος

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
Όµιλος
31 /12/2012

Τρέχων Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος
Λοιπά

Εταιρεία
31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

292.661,68

324.926,67

164.603,32

148.994,50

(778.012,22)

(371.741,97)

(35.190,49)

(439.953,03)

140,00

40.678,21

0,00

29.785,59

(485.210,54)

(6.137,09)

129.412,83

(261.172,94)

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον
σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής:

Όµιλος

Ζηµίες προ φόρων
Φορολογικός Συντελεστής

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

(6.108.970,27)

(1.809.289,63)

(2.966.153,35)

(2.423.088,36)

20%

20%

20%

20%

(1.221.794,05)

(361.857,93)

(593.230,37)

(484.617,67)

0,00

25.947,38

0,00

25.947,38

Φόρος Εισοδήµατος, βάσει του
ονοµαστικού συντελεστή
Προβλέψεις και διαφορές
φορολογικού ελέγχου
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Φόρος εσόδων και εξόδων µη
υποκείµενων σε φορολογία

7.27

736.583,51

329.773,46

722.643,20

197.497,35

(485.210,54)

(6.137,09)

129.412,83

(261.172,94)

Κέρδη ανά Μετοχή

Βασικά
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, µε
τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών
µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές) .
Όµιλος
31 /12/2012

Ζηµίες µετά από φόρους
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών

(5.623.759,73)

(1.803.152,54)

6.999.341

6.999.341

(0,8035)

(0,2576)

Βασικές ζηµιές κατά µετοχή

7.28

31 /12/2011

Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη
Όµιλος

Εταιρεία

31 /12/2012

31 /12/2011

31/12/2012

31/12/2011

Πωλήσεις αγαθών προς θυγατρικές

0,00

0,00

233.061,13

621.954,38

Αγορές αγαθών από θυγατρικές

0,00

0,00

115.413,23

3.671.598,14

Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές

0,00

0,00

872.899,20

1.035.384,09

Απαιτήσεις από θυγατρικές

0,00

0,00

2.210.917,77

1.505.009,46

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές

0,00

0,00

2.556.012,27

2.280.599,46

Συναλλαγές & αµοιβές ∆ιευθυντικών
Στελεχών και µελών ∆ιοίκησης

313.480,20

451.160,42

313.480,20

451.160,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη
και µέλη της ∆ιοίκησης

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, µέσα στα πλαίσια των εργασιών της και σε
καθαρά εµπορική βάση.

∆εν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεµένα µέρη, πέρα από τις κάτωθι εγγυήσεις δανείων:
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o

Εγγύηση δανείου προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK, ύψους € 4.000.000,00 για λογαριασµό της ΛΥΠΑ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ.

o

Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους € 300.000,00 για λογαριασµό της ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ.

o

Εγγύηση δανείου προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους € 2.766.600,00 για λογαριασµό της ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΒΕ.

o

Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους € 2.600.000,00 για λογαριασµό της ΑΕΓΕΜ Α.Ε.

∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ των συνδεδεµένων µερών
(θυγατρικών) του Οµίλου.

7.29

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, πληρωµής) υπέρ τρίτων,
ποσού € 7.837.062,11, ενώ έχει λάβει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων πελατών ποσού
€ 1.421.000,00. ∆εν αναµένονται επιβαρύνσεις από τις δοθείσες εγγυήσεις.

7.30

Ενδεχόµενα

Η Εταιρεία ‘’ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING” έχει ασκήσει κατά της εταιρείας αγωγή ύψους € 434.067,77 από 13/07/2000. Η
‘ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING’ πρότεινε εντός της χρήσης 2007 εξωδικαστικό συµβιβασµό της διαφοράς. Η ∆ιοίκηση της
εταιρείας στην χρήση του 2007 προέβη στην διενέργεια προβλέψεως €120.000,00. Στην προηγούµενη χρήση η εν
λόγω πρόβλεψη µειώθηκε κατά € 75.000 εις όφελος των αποτελεσµάτων, επειδή δεν αναµένεται να υπάρξει
επιβάρυνση για το σύνολο του ποσού και συνεπώς η αποµένουσα πρόβλεψη ανέρχεται στο ποσό των €45.000,00.
Εκτός της ανωτέρω αγωγής δεν υπάρχουν άλλες επιδικίες ή υπό

διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών

οργάνων εναντίον του Οµίλου ή της Εταιρείας.

7.31 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού
Με βάση το νέο φορολογικό νόµο που ψηφίσθηκε στις αρχές του 2013, για τη χρήση 2013 και µεταγενέστερα, ο φόρος
εισοδήµατος των νοµικών προσώπων ανέρχεται σε 26% και των µερισµάτων σε 10%. Πέραν αυτών δεν υπάρχουν
µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31/12/2012 γεγονότα, που να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία.
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7.32

Ανάλυση Ευαισθησίας

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει και αναλύει την ευαισθησία του αποτελέσµατος (καθαρής θέσης) σε σχέση µε τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας ως
προς τον επιτοκιακό κίνδυνο.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε επιτοκιακό κίνδυνο από δάνεια µεταβλητού επιτοκίου. Η ανάλυση της
ευαισθησίας υποθέτει παράλληλη µεταβολή των επιτοκίων κατά + 50bps που κατά την κρίση της ∆ιοίκησης θεωρείται
εύλογη και η επίδραση αφορά στα αποτελέσµατα.
ΟΜΙΛΟΣ 2012
Κίνδυνος Επιτοκίου
Λογαριασµοί

Λογιστική Αξία

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

17.753.300,00

(88.766,50)

88.766,50

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια

14.042.784,71

(70.213,92)

70.213,92

31.796,08

(31.796,08)

(127.184,34)

127.184,34

Φόρος Εισοδήµατος (20%)

-

Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσµατα

+50 Μ.Β.

- 50 Μ.Β.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012
Κίνδυνος Επιτοκίου
Λογαριασµοί

Λογιστική Αξία

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

10.920.000,00

(54.600,00)

54.600,00

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια

11.202.896,05

(56.014,48)

56.014,48

22.122,90

(22.122,90)

(88.491,58)

88.491,58

Φόρος Εισοδήµατος (20%)

-

Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσµατα

+50 Μ.Β.

- 50 Μ.Β.

ΟΜΙΛΟΣ 2011
Κίνδυνος Επιτοκίου
Λογαριασµοί

Λογιστική Αξία

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

20.020.000,00

(100.100,00)

100.100,00

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια

13.446.914,18

(67.234,57)

67.234,57

33.466,91

(33.466,91)

(133.867,66)

133.867,66

Φόρος Εισοδήµατος (20%)

-

Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσµατα

+50 Μ.Β.

- 50 Μ.Β.

65
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011
Κίνδυνος Επιτοκίου
Λογαριασµοί

Λογιστική Αξία

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

10.920.000,00

(54.600,00)

54.600,00

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια

11.839.119,51

(59.195,60)

59.195,60

22.759,12

(22.759,12)

(91.036,48)

91.036,48

Φόρος Εισοδήµατος (20%)

-

Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσµατα

7.33

+50 Μ.Β.

- 50 Μ.Β.

Αµοιβές ελεγκτών

Οι αµοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 26.500 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 22.000 ευρώ για
την φορολογική συµµόρφωση. Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες.

Αθήνα 19 Μαρτίου 2013

Κων. Π. Πετρόπουλος
Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ιωάν. Π. Πετρόπουλος
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος
∆/ντής Οικονοµικών
& ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις στις σελίδες 23-66, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου που
χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 20.03.2012.

Αθήνα 20.03.2012

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης
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