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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους εταίρους της Εταιρείας
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΣΕΜΚΑ) ΕΠΕ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΣΕΜΚΑ) ΕΠΕ, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της
31ης ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση 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 Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 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 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.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι

Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την

οικονοµική θέση της Εταιρίας

κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις

ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης των ∆ιαχειριστών µε τις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α,

και 37 του Κ.Ν.

2190/1920»

Αθήνα, 29 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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε.
Κύριοι εταίροι,
Σας υποβάλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς , όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την παρούσα έκθεση για τη
ης

ης

χρήση από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31

∆εκεµβρίου 2012.

Στη χρήση 2012 τα µετά από φόρους αποτελέσµατα ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 2.217,42 έναντι ζηµιών
ποσού € 11.086,82 το 2011.
Η εταιρεία χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από την δραστηριότητά της και δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς
χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους.
Κύριοι εταίροι, η περιουσιακή και χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη λήξη της κρινοµένης
περιόδου απεικονίζεται επακριβώς στις Οικονοµικές Καταστάσεις που σας υποβάλουµε προς έγκριση.
Παρακαλούµε αφού λάβετε υπόψη και την έκθεση των ελεγκτών να εγκρίνετε αυτές και να µας απαλλάξετε
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2012.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

Ο ∆ιαχειριστής,

Π. Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε

Η ανωτέρω έκθεση του ∆ιαχειριστή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι αυτή που αναφέρεται στην
έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29/03/2013.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μιχάλης Ζαχαριουδάκης
Α.Μ. 13191
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I.

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Κατάσταση Οικονοµικής θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2012

31/12/2011

Σηµείωση

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

5.1

3.106.929,36

3.990.503,03

Άύλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

2.927,44

4.684,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

5.3

22,66

22,66

3.109.879,46

3.995.209,69

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα

5.4

183.499,82

286.051,81

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

5.5

333.060,18

326.026,16

Λοιπές απαιτήσεις

5.6

3.212,35

43.198,45

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5.7

38.261,34

120.907,42

558.033,69

776.183,84

3.667.913,15

4.771.393,53

Σύνολο ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

5.8

1.153.680,00

1.153.680,00

Αποθεµατικά

5.9

1.999.719,50

2.678.526,47

Αποτελέσµατα εις νέον

(274.690,39)

(276.907,81)

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων

2.878.709,11

3.555.298,66

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις

5.10

15.955,59

30.024,45

Αναβαλλόµενος φόρος

5.11

142.782,53

328.846,14

Προβλέψεις παροχών αποχώρησης προσωπικού

5.12

0,00

38.695,04

158.738,12

397.565,63

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές

5.13

591.709,04

805.619,56

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

5.15

38.756,88

12.909,68

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων

630.465,92

818.529,24

Σύνολο υποχρεώσεων

789.204,04

1.216.094,87

3.667.913,15

4.771.393,53

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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ΙΙ. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
1/1/2012-

1/1/2011-

31/12/2012

31/12/2011

Κύκλος εργασιών

5.16

409.645,03

937.923,80

Κόστος πωληθέντων

5.17

(367.224,16)

(873.239,82)

42.420,87

64.683,98

Μεικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

5.18

145.210,67

71.345,73

Έξοδα διοίκησης

5.19

(200.480,72)

(123.451,18)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

5.20

333,89

332,21

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5.21

(1.629,14)

(354,25)

Άλλα έξοδα

5.22

(0,04)

(2.421,71)

(14.144,47)

10.134,78

16.361,89

(21.221,60)

2.217,42

(11.086,82)

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
5.23

Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Ζηµίες από Αναπρ/γή Εύλογης Αξίας Ιδιοχρ/νων Ακινήτων
Φόρος εισοδήµατος

(848.508,71)

0,00

169.701,74

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα καθαρά από φόρο

(678.806,97)

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης µετά από φόρους

(676.589,55)

(11.086,82)
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ΙΙΙ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2011

Εταιρικό

Αποθεµατικά

Λοιπά

Αποτελέσµατ

Σύνολο Ιδίων

κεφάλαιο

Ακινήτων

Αποθεµατικά

α σε νέο

Κεφαλαίων

1.153.680,00

2.602.398,24

76.128,23

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

(265.820,99)

3.566.385,48

(11.086,82)

(11.086,82)

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2011

1.153.680,00

2.602.398,24

76.128,23

(276.907,81)

3.555.298,66

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2012

1.153.680,00

2.602.398,24

76.128,23

(276.907,81)

3.555.298,66

2.217,42

2.217,42

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Αποµείωση ακινήτων
Υπόλοιπα κατά την 31/12/2012

(678.806,97)
1.153.680,00

1.923.591,27
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(678.806,97)
76.128,23

(274.690,39)

2.878.709,11
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IV. Κατάσταση Ταµιακών Ροών
1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

2.217,42

(11.086,82)

(16.361,89)

21.221,60

Αποσβέσεις

36.822,61

40.658,31

Προβλέψεις

(52.764,97)

7.570,79

Έσοδα τόκων

(333,89)

(332,21)

Έξοδα τόκων

1.629,14

354,25

(28.791,58)

58.385,92

(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων

102.551,99

146.402,99

(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων

32.952,08

1.541,50

(188.063,32)

(239.085,84)

0,00

(17.252,51)

(1.629,14)

(354,25)

(52.979,97)

(50.362,19)

0,00

(8.595,00)

Τόκοι που εισπράχθηκαν

333,89

332,21

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

333,89

(8.262,79)

και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ)

(82.646,08)

(58.624,98)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της χρήσης

120.907,42

179.532,40

38.261,34

120.907,42

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως
Προσαρµογές για:
Φόρος Εισοδήµατος

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων
Μείον :
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορές παγίων

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην λήξη της χρήσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012
1.

Πληροφορίες για την εταιρεία

1.1

Γενικές Πληροφορίες

Η ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ είναι Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, και έχει την έδρα της
στην Αθήνα, επί της οδού Μαρκόνι 3, 12242 Αιγάλεω. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31.12.1996 µε Γενικό αριθµό 16048 και Ειδικό αριθµό 4732.

Η εταιρεία είναι µέλος του Οµίλου εταιρειών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, που κατέχει, κατά την
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, άµεσα ποσοστό 75% των εταιρικών µεριδίων της, και το
υπόλοιπο 25% έµµεσα, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. Οι οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.

Η ∆ιαχείριση της εταιρείας ανήκει στην ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, και ο νόµιµος εκπρόσωπός της
είναι ο κος Ιωάννης Πετρόπουλος.

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012,
εγκρίθηκαν από τη ∆ιαχείριση στις 28/03/2013, δια του νοµίµου εκπροσώπου αυτής.

2

Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι

οικονοµικές

καταστάσεις

της

Εταιρίας,

έχουν

συνταχθεί

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (στο εξής ∆ΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν στην προηγούµενη
χρήση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα
ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους.

2.2

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 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.
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(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:

Κατηγορία

Ωφέλιµη Ζωή

Κτίρια και διαµορφώσεις κτιρίων

2.3

30 έτη

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός

5 - 10 έτη

Μεταφορικά µέσα

5 - 10 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3 - 5 έτη

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.

2.4

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα και
προσδιορίζεται, µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου.

2.5

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 η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση
τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων µε το
αρχικό αποτελεσµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.

2.6

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.
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2.7

Εταιρικό κεφάλαιο

Τα εταιρικά µερίδια κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση των µεριδίων,
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.

2.8 ∆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.

2.9 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 κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια.

2.10

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 χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού
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∆ηµοσίου αντίστοιχης διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και 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. Η αναλογιστική µελέτη διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή κάθε
2 χρόνια.

2.11

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 η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Οι λιανικές πωλήσεις
γίνονται συνήθως µετρητοίς ή µέσω πιστωτικών καρτών. Το αναγνωριζόµενο έσοδο σ’ αυτές τις περιπτώσεις
είναι το µικτό ποσό που εισπράττεται, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αµοιβές των πιστωτικών καρτών. Τα
έξοδα των πιστωτικών καρτών στη συνέχεια, βαρύνουν τα έξοδα διάθεσης.
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.
ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.

2.12

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.

Η εταιρεία ως µισθωτής
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την σταθερή
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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2.13 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των κερδών της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στον Ισολογισµό όταν η διανοµή
εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Εταίρων.

3. Σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Οι περιοχές στις οποίες γίνονται σηµαντικές εκτιµήσεις από την διοίκηση προκειµένου να εφαρµοσθούν οι
λογιστικές πολιτικές περιλαµβάνουν:
(α) τις ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων. Με δεδοµένο ότι τα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνουν κυρίως
ακίνητα, δεν αναµένονται ουσιώδεις µεταβολές στις εκτιµήσεις αυτές στις προσεχείς περιόδους.
(β) οι προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις από τον φορολογικό έλεγχο. Με δεδοµένο το
αντικείµενο της εταιρείας και την αυστηρή παρακολούθηση από τη διοίκηση των φορολογικών θεµάτων, δεν
αναµένονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε αυτές τις εκτιµήσεις.

4. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα και διερµηνείες µε ισχύ για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την
01/01/2012 τα οποία δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρεία.
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5

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

της 31ης ∆εκεµβρίου 2012
5.1

Ενσώµατα πάγια
Οικόπεδα –

Μηχ/κός

Λοιπός

Κτίρια

Εξοπλισµός

Εξοπλισµός

Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης
1.1.2011

4.010.285,49

16.528,83

436,01

4.027.250,33

0,00

0,00

2.740,00

2.740,00

(28.970,61)

(10.185,94)

(330,75)

(39.487,30)

3.981.314,88

6.342,89

2.845,26

3.990.503,03

Προσθήκες περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποµείωση ακινήτων

(848.508,71)

Αποσβέσεις περιόδου

(28.970,61)

(4.685,08)

(1.409,27)

(35.064,96)

3.103.835,56

1.657,81

1.435,99

3.106.929,36

Προσθήκες περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2011

Υπόλοιπο 31.12.2012

(848.507,64)

Στα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η εταιρεία κατέχει ως µισθωτής βάσει
χρηµατοδοτικών µισθώσεων.
31/12/2012

31/12/2011

39.780,92

39.780,92

Σωρευµένες Αποσβέσεις

(38.744,12)

(38.225,72)

Καθαρή Λογιστική Αξία

1.036,80

1.555,20

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσωµάτων παγίων.

5.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα ανήλθαν σε € 1.756,56 και το αναπόσβεστο υπόλοιπο κατά
την 31/12/2012 ανέρχεται σε € 2.927,44

5.3

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
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31/12/2012

31/12/2011

∆οσµένες εγγυήσεις

22,66

22,66

Σύνολο

22,66

22,66

5.4

Αποθέµατα

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

Εµπορεύµατα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

5.5

31/12/2012

31/12/2011

180.000,00

275.500,00

3.499,82

10.551,81

183.499,82

286.051,81

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

Οι πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
31/12/2012

31/12/2011

258.510,77

251.076,41

Γραµµάτια εισπρακτέα

17.102,82

17.102,82

Επίδικοί πελάτες

57.446,59

57.846,93

333.060,18

326.026,16

Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα)

Σύνολο

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων και η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζονται µε την λογιστική αξία
των απαιτήσεων. Όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι εισπρακτέες εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

5.6

Λοιπές Απαιτήσεις

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

31/12/2011

683,42

37.416,22

0,00

45,23

Χρεώστες διάφοροι

2.528,93

5.737,00

Σύνολο

3.212,35

43.198,45

Φόρος προστιθέµενης αξίας
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
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5.7

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

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

31/12/2011

950,42

378,78

Καταθέσεις όψεως

37.310,92

120.528,64

Σύνολο

38.261,34

120.907,42

Ταµείο

5.8

Εταιρικό κεφάλαιο

Στις 31.12.2012, το Εταιρικό Κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ ανέρχεται σε 9.614 εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής
αξίας €120,00 έκαστο. Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων η µητρική εταιρεία
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ κατέχει το 75% των εταιρικών µεριδίων και µέσω της θυγατρικής ΛΥΠΑ
∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. το υπόλοιπο 25% των µεριδίων.

5.9

Αποθεµατικά Κεφάλαια

Τα αποθεµατικά Κεφάλαια που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
31/12/2012

31/12/2011

1.923.591,27

2.602.398,24

Τακτικό αποθεµατικό

31.979,14

31.979,14

Αφορολόγητα αποθεµατικά

44.149,09

44.149,09

1.999.719,50

2.678.526,47

∆ιαφορές αναπροσαρµογής ενσωµάτων
περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο

H εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση
µε τα ίδια κεφάλαια.

5.10

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
31/12/2012

31/12/2011

328.846,14

321.693,39

Φόρος στην καθαρή θέση

(169.701,72)

0,00

Φόρος στα αποτελέσµατα

(16.361,89)

7.152,75

Σύνολο

142.782,53

328.846,14

Υπόλοιπο έναρξης

5.11

Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού

Οι υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού αναλύονται ως εξής:
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Υπόλοιπο υποχρέωσης 1.1.2011

38.695,04

Αναλογιστικό κόστος

0,00

Υπόλοιπο υποχρέωσης 1.1.2012

38.695,04

Αναλογιστικό κόστος

(38.695,04)

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2012

0,00

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

2011

∆εν απασχολεί προσωπικό

5.12

5 άτοµα

Προβλέψεις

Υπόλοιπο έναρξης
Χρησιµοποίηση προβλέψεων
Σχηµατισµός προβλέψεων
Υπόλοιπο λήξης

31/12/2012

31/12/2011

30.024,45

15.955,60

(14.068,86)

0,00

0,00

14.068,85

15.955,59

30.024,45

Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική προβαίνει σε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου η οποία
υπολογίζεται µε 0,15% επί του κύκλου εργασιών της, που αφορούν φόρο εισοδήµατος, µε βάση την
εµπειρία από τους ελέγχους του παρελθόντος. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση
1998, ενώ έχει περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις 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.3888/10. Ανέλεγκτη παραµένει η χρήση 2010. Η χρήση 2011 ελέγχτηκε από τον τακτικό
ελεγκτή βάσει της ΠΟΛ 1159 και οµοίως ελέγχεται και η χρήση του 2012.

5.13

Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις
31/12/2012

31/12/2011

Προµηθευτές εσωτερικού

591.709,04

805.619,56

Σύνολο

591.709,04

805.619,56

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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5.14

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
31/12/2012

31/12/2011

0,00

1.498,08

2.990,23

2.496,76

422,82

6.380,24

Πιστωτές διάφοροι

35.343,83

2.534,60

Σύνολο

38.756,88

12.909,68

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

Πωλήσεις εµπορευµάτων

175.948,00

535.304,00

Πωλήσεις ανταλλακτικών

178.200,10

297.187,99

55.496,93

105.431,81

409.645,03

937.923,80

ΦΜΥ
Φόροι τρίτων
Ασφαλιστικοί οργανισµοί

5.15

Πωλήσεις

Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

5.16

Κόστος πωλήσεων
1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

Κόστος εµπορευµάτων

174.500,00

523.072,00

Κόστος λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού

131.591,69

215.954,82

61.132,47

134.213,00

367.224,16

873.239,82

Κόστος υπηρεσιών
Σύνολο

5.17

Έξοδα διοίκησης
1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

Αµοιβές προσωπικού

82.816,41

35.662,24

Αµοιβές τρίτων

24.052,57

4.634,11

Παροχές τρίτων

6.855,64

6.740,12

52.097,18

30.443,17

2.521,41

6.388,53

Αποσβέσεις

32.137,51

32.159,51

Προβλέψεις

0,00

7.423,50

200.480,72

123.451,18

Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα

Σύνολο
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5.18

Λοιπά Έσοδα
1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

80.480,00

67.980,00

Επιδοτήσεις

1.982,25

1.982,25

Λοιπά έσοδα

1.296,77

1.383,48

61.451,65

0,00

145.210,67

71.345,73

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

0,00

147,29

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

0,00

2.150,38

Λοιπά έξοδα

0,04

124,04

Σύνολο

0,04

2.421,71

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

333,89

332,21

Σύνολο

333,89

332,21

Ενοίκια (γενικά)

Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων
Σύνολο

5.19

5.20

5.21

Λοιπά Έξοδα

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά Έξοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

0,00

351,75

1.407,04

0,00

222,10

2,50

1.629,14

354,25

Τόκοι λοιπών βραχυπρόθεσµων δανείων
∆εδουλευµένοι τόκοι προµηθευτών
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

5.22

Φόρος Εισοδήµατος

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
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1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

0,00

0,00

Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου

0,00

14.068,85

Αναβαλλόµενη φορολογία

16.361,89

7.152,76

Σύνολο

16.361,89

21.221,61

(14.144,47)

10.134,78

20,00%

20,00%

2.828,89

(2.026,96)

0,00

(14.068,85)

14.068,85

0,00

(535,85)

(5.125,79)

16.361,89

(21.221,60)

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήµατος βάσει ονοµαστικού συντελεστή
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου
Μη χρησιµοποιηµένη πρόβλεψη διαφορών
φορολογικού ελέγχου
Φόρος ζηµιών και µη εκπιπτόµενων φορολογικά
κονδυλίων

5.23

Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη
31/12/2012

31/12/2011

Αγορές αγαθών από την µητρική

200.959,11

582.954,94

Πωλήσεις εµπορευµάτων προς την µητρική

115.413,23

462.341,35

63.180,00

63.180,00

Υποχρεώσεις στην µητρική

453.213,06

760.079,62

Απαιτήσεις από την µητρική

18.477,40

98.600,00

Πωλήσεις υπηρεσιών προς την µητρική

5.24

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, πληρωµής)
υπέρ τρίτων και δεν έχει λάβει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων πελατών.

5.25

Αµοιβές Ελεγκτών

Οι αµοιβές των ελεγτών για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 600 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 600 ευρώ για
την φορολογική συµµόρφωση. Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες.
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5.26

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού

Από την 01.01.2013 ο φόρος εισοδήµατος της εταιρείας προσδιορίζεται µε συντελεστή 26% και ο φόρος
των µερισµάτων µε συντελεστή 10%. ∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31/12/2012
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

Π. Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος

∆ιαχειριστής

∆/ντής Οικονοµικών
& ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις σελ. 6-22, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου που
χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29.03.2013

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μιχάλης Ζαχαριουδάκης
Α.Μ. 13191
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