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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
- Α) Απολογισμός πρώτου εξαμήνου-εξέλιξη δραστηριοτήτων-επιδόσεις-μεταβολές
- Β) Σημαντικά γεγονότα του πρώτου εξαμήνου και η επίδρασή τους στις Οικ. Καταστάσεις
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2γ του Ν. 3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ :
Μιχάλης Μιχαλούτσος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Π. Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Δ. Φιλιώτης, Μέλος

υπό την ως άνω ιδιότητά μας και ο κ. Ιωάννης Φιλιώτης που ειδικώς ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:

α) οι εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ για την
περίοδο 1/1/2017 έως 30/06/2017, οι οποίες 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 5 του ν.
3556/2007.

β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και την θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα 27 Ιουλίου 2017

Μιχάλης Κ. Μιχαλούτσος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Π. Πετρόπουλος
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Δ. Φιλιώτης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2017
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις απορρέουσες από τον Νόμο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:
•

Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την
τρέχουσα περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που έγιναν.

•

Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας
οικονομικής χρήσης και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις.

•

Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά το δεύτερο εξάμηνο
της υπό εξέταση χρήσης.

•
Α)

Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών.

Απολογισμός πρώτου εξαμήνου – εξέλιξη δραστηριοτήτων – επιδόσεις – μεταβολές.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 24,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου
του 2016. Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από τον τομέα των Επαγγελματικών Οχημάτων και οφείλεται στην
σημαντική μείωση των εξαγωγών.

Το μικτό κέρδος σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας ήταν 20,5% έναντι 16,4% το 2016. Τα λειτουργικά έξοδα του
Ομίλου παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 9,7% και της Εταιρείας 9,9% έναντι της αντίστοιχης περσινής
περιόδου. Ειδικότερα, τα έξοδα του προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 43% περίπου του συνόλου των εξόδων.
Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο αυξήθηκε σε 113 άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της
προηγουμένης χρήσεως που ήταν 112 άτομα.

Η μέση πίστωση προς τους πελάτες ανήλθε στις 41 ημέρες κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους

έναντι 31 ημερών το 2016 και προβλέπεται να μειωθεί στις

36 ημέρες το δεύτερο εξάμηνο. Είναι

καθοριστικό ότι υπάρχουν ελάχιστες επισφάλειες ή αδυναμίες πληρωμής. Γενικά η μέση ταχύτης κυκλοφορίας
διαμορφώθηκε στο 3,4 περίπου έναντι 4,9 το 2016 και προβλέπεται να μειωθεί σε 3,9 το δεύτερο εξάμηνο.

Γενικά, στους βασικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου διατηρήθηκαν τα μερίδια
αγοράς.Το σύνολο των αγορών που υπηρετούμε, κατά την τρέχουσα περίοδο παρουσίασε αύξηση.
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Στον τομέα των επενδυτικών ακινήτων, στην τρέχουσα περίοδο δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα περαιτέρω
μείωσης των τιμών.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε € 1.745.610 κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι προϋπολογισμού
€2.148.741,75 περίπου για όλο το έτος.

Β)

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο και η επίδρασή τους στις
οικονομικές καταστάσεις – Ίδιες Μετοχές.

Στην τρέχουσα περίοδο ο δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε σχεδόν σταθερός, από 22.600.602 την 31.12.2016, σε
22.619.246 την 30.06.2017. Το χρηματοοικονομικό κόστος αντιθέτως μειώθηκε κατά 14,38% σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Η Εταιρία κατέχει 112.022 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,19 ευρώ ανά
μετοχή.

Γ)

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες – αναμενόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο.

Προβλεπόμενη Εξέλιξη/Προοπτικές.
Υπό τις σημερινές συνθήκες χαμηλής ορατότητας για το μέλλον, δεν μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες και
αντικειμενικές προβλέψεις. Πάντως λόγω της μείωσης των εξαγωγών υπολογίζεται οι πωλήσεις το 2017 να
περιορισθούν σε 76εκ. έναντι 93 εκ. το 2016. Αντιθέτως προβλέπεται τα κέρδη προ φόρων να ανέλθουν σε 3,1
εκ. έναντι 3,4 το 2016. Ο όμιλος θα συνεχίσει να αναζητά

συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

προσβλέποντας παράλληλα σε συμφέρουσες εξαγορές και 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.

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς,
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων και σε κίνδυνο ρευστότητας από την
αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεων, οι οποίοι όμως υπό κανονικές αγοραίες συνθήκες επηρεάζουν τον
όμιλο και την εταιρεία σε μικρό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα:

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρότι δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο 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. Στην περίπτωση μακροχρόνιας πίστωσης, συνήθως
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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.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας μεγάλων ταμειακών
διαθεσίμων, επαρκών πιστωτικών ορίων και της εκχώρησης απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Τα
διαθέσιμα πιστωτικά όρια των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων κατά την 30.6.2017 ανέρχονται σε 28.250.000 ευρώ
περίπου (αδιάθετο την 30.06.2017 ευρώ 6.900.000 περίπου). Το σύνολο των απαιτήσεων που εκχωρήθηκαν
χωρίς δικαίωμα αναγωγής στην περίοδο ανήλθε σε 3.147.138 ευρώ και η πρακτική αυτή, τηρουμένων των
αναλογιών, αναμένεται να ισχύσει και για το υπόλοιπο του έτους.

δ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικά έντοκα στοιχεία. Ο κίνδυνος μεταβολής των
επιτοκίων που προέρχεται από τα μακροπρόθεσμα δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον Όμιλο και την
Εταιρεία, καθώς το σύνολο αυτών είναι ομολογιακά δάνεια με κλειδωμένο επιτόκιο καθόλη τη διάρκεια τους. Τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια επίσης δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους λόγω της υψηλής πιστοληπτικής θέσης
του Ομίλου

Σημαντικοί λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στο αντικείμενο της, και συνεπώς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους
κινδύνους και αβεβαιότητες πέραν αυτών που αντιμετωπίζει η χώρα στα πλαίσια της υπάρχουσας οικονομικής
συγκυρίας. Το σημαντικότερο πρόβλημα προέρχεται από τους περιορισμούς στην κίνηση των κεφαλαίων, που
επηρεάζουν τις εισαγωγές. Πάντως η εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου ο εν λόγω κίνδυνος
να διατηρηθεί στο μικρότερο δυνατόν επίπεδο.

Η πρόβλεψη σχετικά με τα

αποθέματα είναι ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου € 10εκ. στο τέλος του έτους,

έναντι € 7,8 εκ. το 2016. Η πρόβλεψη για τις Βραχυπρόθεσμες Εμπορικές Απαιτήσεις είναι ότι θα διαμορφωθούν
περίπου σε €13,6 εκ. στο τέλος του έτους, έναντι €12,1 το 2016.

Δ)

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης απόδοσης

Η διοίκηση παρακολουθεί τους ακόλουθους δείκτες μέτρησης απόδοσης:
(α) EBITDA
Ο Δείκτης EBITDA αφορά το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και προκύπτει άμεσα από την
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων των Οικονομικών Καταστάσεων. O δείκτης EBITDΑ του Ομίλου ανήλθε σε
€2,5 εκατ. στην περίοδο έναντι €3,5 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 29%.

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

6

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

(β) Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας του Ομίλου. Ο εν λόγω δείκτης αφορά το ποσοστό
χρηματοδότησης του Ενεργητικού από τα Ίδια κεφάλαια και προκύπτει ως εξής:
Ίδια κεφάλαια δια του συνόλου του Ενεργητικού χωρίς μετρητά και ισοδύναμα αυτών. Ο δείκτης παρέμεινε στο
υψηλό επίπεδο του 57,10 έναντι 56,5% στο τέλος του 2016.
(γ) Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των απασχολουμένων κεφαλαίων Τ, ο οποίος προκύπτει ως εξής:
Πωλήσεις /(Αποθέματα + Εμπορικές Απαιτήσεις + Λοιπά ενσώματα πάγια (σημ. 7.1)) .
Ο Δείκτης Τ διαμορφώθηκε σε 1,4 στην περίοδο έναντι 1,9 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

(δ) E.V.A. (Economic Value Added). Δείκτης με τον οποίο παρακολουθούνται τα αποτελέσματα της μητρικής
εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος των απασχολουμένων κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με
συγκεκριμμένη μεθοδολογία από την εταιρεία ως εξής:
E.V.A.= Λειτουργικό Κέρδος-(WACC*Σύνολο Απασχολουμένων κεφαλαίων) όπου WACC: Σταθμισμένο Μέσο
κόστος κεφαλαίου.
Το E.V.A. της εταιρείας για την περίοδο ανήλθε σε €224.293 και σε €1.480.133 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ε)

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις θυγατρικές της στην διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2017, έχουν
πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους,και δεν έχουν διαφοροποιηθεί αναλογικά με τις
συναλλαγές της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Συνεπώς δεν υπάρχει ουσιαστική επίδραση επί της
χρηματοοικονομικής θέσης και των επιδόσεων της Εταιρείας.
Τα διεταιρικά έσοδα και έξοδα, μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Λοιπές Διεταιρικές Πωλήσεις 01.01.2017-30.06.2017
Αγοράστρια εταιρεία
Πωλήτρια εταιρεία
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΑΕΓΕΜ
Σύνολα

ΕΙΔΟΣ
Ενοικίαση Ακινήτων
Ενοικίαση Ακινήτων
Ενοικίαση Ακινήτων

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
46.800,00
97.914,00
260.903,76
405.617,76

Σύνολα
46.800,00
97.914,00
260.903,76
405.617,76

Υπόλοιπα Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ την 30.06.2017
Υπόλοιπο εταιρείας
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΑΕΓΕΜ Α.Ε.
PETROMOTOR BULGARIA
Σύνολα

Απαιτήσεις
105.523,80
495.821,56
0,00
67.000,00
668.345,36

Υποχρεώσεις
0,00
(1.227.489,41)
(2.151.364,60)
0,00
(3.378.854,01)
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Συναλλαγές με Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Διοίκησης
Ο Όμιλος
Αμοιβές και μισθοί Διευθυντικών Στελεχών και μελών Διοίκησης
118.135,75
Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Διοίκησης
-

Η Εταιρεία
118.135,75
-

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

Εγγύηση δανείου προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, ύψους € 4.000.000,00 για λογαριασμό
της ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ.

o

Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους € 1.800.000,00 για λογαριασμό της ΑΕΓΕΜ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ των συνδεδεμένων μερών
(θυγατρικών) του Ομίλου.
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ AEBE»

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ A.E.B.E (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
«Δ.Λ.Π.» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς
μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν
μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά
θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34.

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

9

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα 28 Ιουλίου 2017

ΕCOVIS HELLAS SA

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 155
Εθνικής Αντιστάσεως 9 – 11
Χαλάνδρι-Αθήνα

Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921
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Συνοπτικές Ενδιάμεσες
Οικονομικές Καταστάσεις
της Περιόδου
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34
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I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημ.

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία

3.1

13.949.233,44

13.618.625,88

5.973.645,40

Επενδύσεις σε Ακίνητα

3.2

8.200.000,00

8.200.000,00

0,00

5.628.625,84
0,00

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

3.1

1.238.136,82

1.452.403,24

1.238.136,81

1.452.403,23

0,00

0,00

10.298.190,22

10.298.190,22

Αναβαλλόμενος φόρος

848.618,08

878.946,79

554.325,03

545.915,19

Εμπορικές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

507.992,63

643.061,88

507.992,63

643.061,88

Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Κοινοπραξίες

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών
Στοιχείων

1.227.590,33

1.350.458,33

1.226.945,78

1.349.813,78

25.971.571,30

26.143.496,12

19.799.235,87

19.918.010,14

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα

3.3

9.340.364,22

7.793.670,95

9.324.414,22

7.716.431,92

Εμπορικές Απαιτήσεις

3.3

12.261.009,66

11.394.046,79

12.099.052,81

12.194.814,61

Λοιπές Απαιτήσεις

3.3

4.422.023,31

6.127.597,38

4.875.925,78

6.644.132,69

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

15.191.499,48

12.746.641,40

14.673.575,25

11.244.752,74

Σύνολο Kυκλοφορούντων Περιουσιακών
Στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

41.214.896,67

38.061.956,52

40.972.968,06

37.800.131,96

67.186.467,97

64.205.452,64

60.772.203,93

57.718.142,10

Μετοχικό Κεφάλαιο

6.575.472,00

6.575.472,00

6.575.472,00

6.575.472,00

Αποθεματικά

7.348.373,50

7.546.324,60

7.432.477,05

7.630.428,15

Αποτελέσματα εις Νέον

15.807.648,85

14.957.144,87

12.055.019,48

11.444.724,45

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

29.731.494,35

29.078.941,47

26.062.968,53

25.650.624,60

7.850.000,00

8.350.000,00

2.500.000,00

6.750.000,00

868.169,83

868.169,83

868.169,83

868.169,83

438.536,10

677.450,10

438.536,10

677.450,10

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια

3.4

Προβλέψεις Παροχών Αποχώρησης
Προσωπικού
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

245.341,97

369.449,50

245.341,97

369.449,50

9.402.047,90

10.265.069,43

4.052.047,90

8.665.069,43

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

3.4

10.069.246,32

8.800.601,54

10.069.246,32

8.800.601,54

Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακροπρόθεσμων
Δανείων
Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις

3.4

4.700.000,00

5.450.000,00

4.250.000,00

1.250.000,00

12.820.521,10

9.740.468,03

15.925.760,70

12.614.324,94

463.158,30

870.372,17

412.180,48

737.521,59

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

28.052.925,72

24.861.441,74

30.657.187,50

23.402.448,07

Σύνολο υποχρεώσεων

37.454.973,62

35.126.511,17

34.709.235,40

32.067.517,50

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

67.186.467,97

64.205.452,64

60.772.203,93

57.718.142,10
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημ.

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

Εισοδήματα ( Πωλήσεις )

2.4

37.252.210,34

49.354.466,90

37.139.172,44

49.289.961,91

Κόστος Πωληθέντων

2.4

(29.600.579,09)

(41.241.064,71)

(29.499.297,68)

(41.184.621,23)

Μικτό Κέρδος

2.4

7.651.631,25

8.113.402,19

7.639.874,76

8.105.340,68

Άλλα Εισοδήματα

2.4

807.461,06

862.907,90

721.342,39

779.308,40

Έξοδα Διοικήσεως

2.4

(1.478.341,24)

(1.406.987,82)

(1.839.365,86)

(1.728.326,19)

Έξοδα Διαθέσεως

2.4

(4.742.139,46)

(4.261.362,18)

(4.742.139,46)

(4.261.362,18)

΄Αλλα Έξοδα

2.4

(240.652,16)

(292.230,84)

(230.474,30)

(292.026,04)

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

1.997.959,45

3.015.729,25

1.549.237,53

2.602.934,67

Χρηματοοικονομικά ΄Εσοδα

2.4

21.664,14

48.774,88

21.615,57

48.718,25

Χρηματοοικονομικά ΄Εξοδα

2.4

(675.632,60)

(789.069,98)

(556.787,43)

(628.875,57)

1.343.990,99

2.275.434,15

1.014.065,67

2.022.777,35

(493.487,01)

(672.814,83)

(403.770,64)

(586.631,15)

850.503,98

1.602.619,32

610.295,03

1.436.146,20

0,00

0,00

0,00

0,00

850.503,98

1.602.619,32

610.295,03

1.436.146,20

850.503,98

1.602.619,32

610.295,03

1.436.146,20

0,00

0,00

0,00

0,00

850.503,98

1.602.619,32

610.295,03

1.436.146,20

850.503,98

1.602.619,32

610.295,03

1.436.146,20

0,00

0,00

0,00

0,00

850.503,98

1.602.619,32

610.295,03

1.436.146,20

0,1222

0,2281

0,0877

0,2044

Κέρδη προ φόρων

3.5

Φόρος εισοδήματος
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους

Τα Κέρδη αποδίδονται σε:
Μετόχους Μητρικής
Συμμετοχές που δεν ασκούν έλεγχο
Σύνολο

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

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά
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Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Υπόλοιπα 01.01.2016
- Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους
Συνολικό κέρδος (ζημίας) περιόδου
- Άυξηση Κεφαλαίου
- Διανομή Κεφαλαίου
- Ίδιες μετοχές

6.575.472,00

855.822,35

(270.734,80)

4.011.260,96

Αποθεματικό
αντιστάθμισης
ταμειακών
ροών
(37.268,03)

6.575.472,00
707.040,00
(707.040,00)

855.822,35
(707.040,00)

(270.734,80)

4.011.260,96

(37.268,03)

5.277.055,98

14.381.876,98
1.602.619,32
15.984.496,30

Υπόλοιπα 30.06.2016

6.575.472,00

148.782,35

(165.254,77)

4.011.260,96

(37.268,03)

5.277.055,98

15.984.496,30

31.794.544,79

Υπόλοιπα 01.01.2017
- Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους
Συνολικό κέρδος (ζημίας) περιόδου
- Ίδιες μετοχές

6.575.472,00

148.782,35

(271.131,02)

148.782,35

(271.131,02)
(197.951,10)

0,00
0,00
0,00

5.286.472,98

6.575.472,00

2.382.200,29
0,00
2.382.200,29

5.286.472,98

14.957.144,87
850.503,98
15.807.648,85

29.078.941,47
850.503,98
29.929.445,45
(197.951,10)

Υπόλοιπα 30.06.2017

6.575.472,00

148.782,35

(469.082,12)

2.382.200,29

0,00

5.286.472,98

15.807.648,85

29.731.494,35

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικό
από Ίδιες
μετοχές

Αποθεματικό
αναπροσ/γής
ακινήτων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

5.277.055,98

30.793.485,44
1.602.619,32
32.396.104,76
0,00
(707.040,00)
105.480,03

105.480,03
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2016

6.575.472,00

Υπέρ το
άρτιο
855.822,35

Αποθεματικό
από Ίδιες
μετοχές

Αποθεματικό
αναπροσ/γής
ακινήτων

Αποθεματικό
αντιστάθμισης
ταμειακών
ροών

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(270.734,80)

3.400.376,78

(37.268,03)

5.080.477,81

10.635.925,06

26.240.071,17

0,00

0,00

3.400.376,78

(37.268,03)

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

6.575.472,00

855.822,35

- Άυξηση Κεφαλαίου

707.040,00

(707.040,00)

- Διανομή Κεφαλαίου

(707.040,00)

(270.734,80)

5.080.477,81

1.436.146,20

1.436.146,20

12.072.071,26

27.676.217,37
0,00
(707.040,00)

- Ίδιες μετοχές

105.480,03

105.480,03

Υπόλοιπα 30.06.2016

6.575.472,00

148.782,35

(165.254,77)

3.400.376,78

(37.268,03)

5.080.477,81

12.072.071,26

27.074.657,40

Υπόλοιπα 01.01.2017

6.575.472,00

148.782,35

(271.131,02)

2.672.299,01

0,00

5.080.477,81

11.444.724,45

25.650.624,60

610.295,03

610.295,03

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

6.575.472,00

148.782,35

6.575.472,00

148.782,35

- Ίδιες μετοχές
Υπόλοιπα 30.06.2017

(271.131,02)

2.672.299,01

0,00

5.080.477,81

12.055.019,48

26.260.919,63

2.672.299,01

0,00

5.080.477,81

12.055.019,48

26.062.968,53

(197.951,10)
(469.082,12)

(197.951,10)

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/06/2017

1/130/06/2016

1/130/06/2017

1/130/06/2016

1.343.990,99

2.275.434,15

1.014.065,67

2.022.777,35

Αποσβέσεις

470.538,54

460.388,23

456.126,54

439.883,23

Προβλέψεις

(124.107,53)

0,00

(124.107,53)

0,00

(21.664,14)

(48.774,88)

(21.615,57)

(48.718,25)

Έμμεση μέθοδος

Σημ.

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου προ φόρων
Προσαρμογές για:

Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων

675.632,60

789.069,98

556.787,43

628.875,57

2.344.390,46

3.476.117,48

1.881.256,54

3.042.817,90

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

(1.546.693,27)

(2.834.943,44)

(1.607.982,30)

(2.834.943,44)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

1.126.877,16

(1.326.948,41)

2.113.496,12

(2.499.516,30)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

1.940.438,19

838.834,76

2.343.410,01

1.525.550,86

1.520.622,08

(3.323.057,09)

2.848.923,83

(3.808.908,88)

(675.632,60)

(789.069,98)

(556.787,43)

(628.875,57)

3.189.379,94

(636.009,59)

4.173.392,94

(1.394.966,55)

(1.745.610,55)

(1.016.906,98)

(1.745.610,55)

(1.016.906,98)

1.158.730,87
21.664,14

569.351,56
48.774,88

1.158.730,87
21.615,57

569.350,48
48.718,25

(565.215,54)

(398.780,54)

(565.264,11)

(398.838,25)

(197.951,10)
0,00
18.644,78

105.480,03
(707.040,00)
(787.699,09)

(197.951,10)
0,00
18.644,78

105.480,03
(707.040,00)
12.300,91

(179.306,32)

(1.389.259,06)

(179.306,32)

(589.259,06)

2.444.858,08

(2.424.049,19)

3.428.822,51

(2.383.063,86)

12.746.641,40

18.596.660,38

11.244.752,74

18.235.046,37

15.191.499,48

16.172.611,19

14.673.575,25

15.851.982,51

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης

Μείον:
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων πάγιων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα
Δάνεια αναληφθέντα / εξοφληθέντα
Καθαρές Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες(γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα (α+β+γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της
περιόδου

3.4
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017
1.

Πληροφορίες για τον Όμιλο

1.1

Γενικές Πληροφορίες

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (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, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα
και λιπαντικά. Η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30
Ιουνίου 2017, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/07/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
Μιχάλης Μιχαλούτσος, Πρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)
Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
Ιωάννης Φιλιώτης , μέλος (μη εκτελεστικό)
Μιχάλης Οικονομάκης, μέλος (μη εκτελεστικό)
Στάθης Παπαγεωργίου, μέλος (μη εκτελεστικό)
Νικόλαος Εμπέογλου, μέλος (μη εκτελεστικό)
Ιωάννης Κατσουρίδης, μέλος (μη εκτελεστικό)
Γιώργος Δράκος, μέλος (μη εκτελεστικό)
Στέφανος Μάνος (μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο)

1.2

Δομή του Ομίλου

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

Έδρα

- ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, Ελλάδα

Ποσοστό Συμμετοχής
Ομίλου
Μητρική

Αιγάλεω, Ελλάδα

100%

Αθήνα, Ελλάδα

100%

Αθήνα, Ελλάδα

100%

- Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών
Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε.
- ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
- Ανώνυμος Ελληνική Γενική Εταιρεία
Μηχανοκινήσεως και Ακινήτων Α.Ε.Γ.Ε.Μ. Α.Ε.
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Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

- PETROMOTOR BULGARIA EOOD

Σόφια, Βουλγαρία

100 %

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 50%. Το υπόλοιπο
75% της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ και το 50% της ΑΕΓΕΜ Α.Ε. κατέχονται από την μητρική εταιρεία.

2

Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος και η Εταιρεία

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας,
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακίνητα και
ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ.
Δεδομένου ότι οι εν λόγω Οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές, πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2016.

2.2

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών/ Νέα
Πρότυπα και Διερμηνείες

Οι Λογιστικές Αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την Διοίκηση, καθώς και οι κύριες
πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις
δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Στην τρέχουσα περίοδο δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής νέου Προτύπου ή Διερμηνείας. Από το IASB και
την IFRIC, έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και Διερμηνείες και έχουν τροποποιηθεί υφιστάμενα, με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν μετά την 01/01/2017. Τα κυριότερα εξ αυτών και η εκτιμώμενη επίπτωσή τους στις
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας έχουν ως εξής:

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα
προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες
του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται
βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»
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Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή
σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται
κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»
Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα
δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα
ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης
προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους
οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
ΔΛΠ 1 «(Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 «(Τροποποιήσεις) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από
την υποχρέωση ενοποίησης»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών
τους από την υποχρέωση ενοποίησης.
ΔΛΠ

12

«(Τροποποιήσεις)

Αναγνώριση

αναβαλλόμενων

φορολογικών

απαιτήσεων

σε

μη

πραγματοποιηθείσες ζημιές»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη
αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 7 «(Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
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Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’
και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης
βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε
ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των
λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης
είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η
προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια
οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής
οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από
«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο
σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι
όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει
μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν
απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι
υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην
ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του
ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων
κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να
επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα
πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση..

Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρεία.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει
επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων
πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ
εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που
πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική
στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με
τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει
να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης
της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 2359/06/Β/86/14
Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα

21

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό
χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή,
το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί
διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2021)
Το πρότυπο εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και θέτει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση των
ασφαλιστήριων συμβολαίων καθώς και τις σχετικές με αυτά γνωστοποιήσεις. Ο σκοπός του προτύπου είναι να
παρέχει πληροφορίες που να αντιπροσωπεύουν πιστά τα συμβόλαια αυτά. Το πρότυπο θέτει τις βάσεις για τους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των ασφαλιστήριων
συμβολαίων στην οικονομική θέση, την οικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Το πρότυπο δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 2 «(Τροποποιήσεις) Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε
όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε
συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία
μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς
τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις αναμένεται να υιοθετηθούν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του 2017.
ΔΠΧΑ 4 «(Τροποποιήσεις) Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια
συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις
οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην
κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την
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έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των
οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να
εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις αναμένεται να
υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του 2017.
ΔΛΠ 40 «(Τροποποιήσεις) Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα
επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει
επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και
η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν
μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα εν λόγω πρότυπα δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στον όμιλο και την εταιρεία.

2.3

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 ενδοομιλικά υπόλοιπα και τα ενδο-ομιλικά 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.

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

23

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

2.4

Πληροφόρηση κατά τομέα

Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι στρατηγικές μονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά. Παρακολουθούνται
και διοικούνται ξεχωριστά από το Διοικητικό 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-Landini (αγροτικά μηχανήματα) και ΙΕ
(βιομηχανικός εξοπλισμός)
3.

Τομέας Λιπαντικών και Μπαταριών.

4.

Τομέας Εκμετάλλευσης Ακινήτων.

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 Διοίκηση 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 περιλαμβάνουν πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας
και εξαγωγές. Οι εξαγωγές του Ομίλου ανήλθαν σε €4.873.360,14 και αντιπροσωπεύουν το 13,08% των
συνολικών πωλήσεων. Η ανάλυση αυτών έχει ως εξής:

Πωλήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πωλήσεις σε τρίτες χώρες

4.242.234,70

(87,05%)

631.125,44

(12,95%)

4.873.360,14

(100,00%)

Οι λοιπές πωλήσεις γίνονται στο εσωτερικό της χώρας
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Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

30/6/2017

30/6/2017

30/6/2017

30/6/2017

17.387.573,70

Μικτό αποτέλεσμα τομέα

Λοιπά Έσοδα σε εξωτερικούς πελάτες
Διεταιρικά Λοιπά Έσοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά Έξοδα

ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ

30/6/2017

11.087.008,73

-

Πιστωτικοί τόκοι
Εσωτερικές χρεώσεις
Αποτέλεσμα Τομέων προ φόρων

30/6/2017

30/6/2017

0,02

-

0

0,00

-

0,00

-

0,00

(6.544.981,25)

(8.586.118,57)

-

(0,02)

-

(29.600.579,09)

2.918.094,45

2.232.646,64

2.500.890,16

-

0,00

-

7.651.631,25

202.028,42

29.929,18

471.321,52

67.004,00

37.177,94

0,00

807.461,06

46.800,00

0,00

0,00

358.817,76

0,00

(405.617,76)

0,00

(101.993,31)

(83.345,23)

(98.182,43)

(10.650,00)

(176.367,57)

-

(470.538,54)

(1.487.759,26)

(1.471.690,40)

(1.421.403,82)

(18.828,86)

(1.893.472,59)

302.560,61

(5.990.594,32)

(79.213,51)

(45.726,79)

(65.066,11)

(118.433,22)

(470.250,12)

103.057,15

(675.632,60)

4.330,32

0,00

647,44

9,25

16.677,13

-

21.664,14

(957.240,88)

(944.953,78)

(741.865,24)

0,00

0,00

2.644.059,90

0,00

545.046,24

(283.140,38)

646.341,52

277.918,93

(2.486.235,21)

2.644.059,90

1.343.990,99

0,00

(493.487,01)

Φόρος εισοδήματος
Καθαρό Αποτέλεσμα

850.503,98

30/6/2017
Περιουσιακά στοιχεία τομέων

12.512.736,79

30/6/2017
Αγορές Παγίων

37.252.210,34

0,00

Λοιποί Φόροι
Χρεωστικοί Τόκοι

ΣΥΝΟΛΟ

(14.469.479,25)

Διατομεακές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

8.777.627,89

ΛΟΙΠΑ

1.069.293,13

30/6/2017

30/6/2017

5.132.870,95

30/6/2017

7.140.786,74

30/6/2017

1.153,00

30/6/2017

30/6/2017

20.340.007,05

30/6/2017

3.116,00

30/6/2017
0,00
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22.060.066,44

672.048,42

30/6/2017
-

30/6/2017

67.186.467,97

30/6/2017
-

1.745.610,55
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Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
& ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΟΙΠΑ

ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2016

30/6/2016

30/6/2016

30/6/2016

30/6/2016

30/6/2016

30/6/2016

29.800.369,88

Μικτό αποτέλεσμα τομέα

Λοιπά Έσοδα σε εξωτερικούς πελάτες
Διεταιρικά Λοιπά Έσοδα

9.641.580,42

-

734,89

-

49.354.466,90

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

(26.451.765,85)

(7.457.438,26)

(7.331.130,29)

-

(730,31)

-

(41.241.064,71)

3.348.604,03

2.454.343,45

2.310.450,13

-

4,58

-

8.113.402,19

141.272,90

27.283,80

478.958,28

63.294,00

152.098,92

0,00

862.907,90

Διατομεακές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

9.911.781,71

46.800,00

0,00

0,00

358.817,76

0,00

(405.617,76)

0,00

(77.251,03)

(86.476,78)

(98.746,38)

(14.400,00)

(183.514,04)

-

(460.388,23)

(1.252.414,81)

(1.363.119,38)

(1.301.739,91)

(10.434,95)

(1.836.838,19)

264.354,63

(5.500.192,61)

(104.099,31)

(42.310,59)

(53.352,18)

(159.519,91)

(571.051,12)

141.263,13

(789.069,98)

47,64

9.666,87

0,00

8,99

39.051,38

-

48.774,88

Εσωτερικές χρεώσεις

(760.911,71)

(890.011,58)

(716.914,71)

0,00

0,00

2.367.838,00

0,00

Αποτέλεσμα Τομέων προ φόρων

1.342.047,72

109.375,79

618.655,23

237.765,89

(2.400.248,47)

2.367.838,00

2.275.434,15

Αποσβέσεις
Λοιπά Έξοδα

0,00

Λοιποί Φόροι
Χρεωστικοί Τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι

Φόρος εισοδήματος

(672.814,83)

Καθαρό Αποτέλεσμα

1.602.619,32

31/12/2015
Περιουσιακά στοιχεία τομέων

12.507.502,88

30/6/2016
Αγορές Παγίων

675.160,37

31/12/2015
5.671.215,43

30/6/2016
2.257,00

31/12/2015
6.710.674,34

30/6/2016
2.466,50

31/12/2015

31/12/2015

20.306.103,11

30/6/2016

19.009.956,88

30/6/2016
0,00
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337.023,11

31/12/2015
-

30/6/2016

64.205.452,64

30/6/2016
-

1.016.906,98
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3

Πρόσθετες πληροφορίες επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης
Ιουνίου 2017

3.1 Ενσώματα Πάγια και Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια και άϋλα περιουσιακά

στοιχεία στην περίοδο ανήλθαν για τον Όμιλο σε

€1.745.610,55 και για την Εταιρεία σε €1.745.610,55. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου για τον Όμιλο
ήταν €1.016.906,98 και για την Εταιρεία σε €1.016.906,98. Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων της περιόδου
ανήλθαν για τον Όμιλο σε €242.007,12 και για την Εταιρεία σε €227.595,12. Οι αποσβέσεις των άυλων στοιχείων της
περιόδου ανήλθαν για το Όμιλο σε €228.531,42 και για την Εταιρεία σε €228.531,42. Οι αποσβέσεις των άυλων
στοιχείων του Όμιλου και της Εταιρείας περιλαμβάνουν αποσβέσεις €182.458,69 που αφορούν στο εμπορικό σήμα
και πελατολόγιο SHELL, στο εμπορικό σήμα TOHATSU καθώς και στο εμπορικό σήμα LANDINI.
Η τελευταία αναπροσαρμογή των ιδιοχρησιμοποιουμένων ακινήτων έγινε την 31/12/2016 από ανεξάρτητο εκτιμητή.
Για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων

ακινήτων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος

των

συγκριτικών στοιχείων (Επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2).Το εύρος των τιμών των συγκριτικών στοιχείων προ
προσαρμογών ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδων ήταν ευρώ 1.034-2.000 για τα γραφεία, ευρώ 1.733 - 3.182 για τα
καταστήματα, ευρώ 645 - 1.000 για τις αποθήκες, ευρώ 674-1.000 για τα βιομηχανικά κτίρια και ευρώ 670-1.500 για τα
οικόπεδα. Ο μέσος όρος των προαναφερθέντων συγκριτικών στοιχείων ανέρχεται ανά τ.μ. σε περίπου ευρώ 1.340
για τα γραφεία, ευρώ 2.155 για τα καταστήματα, ευρώ 786 για τις αποθήκες, ευρώ 867 για τα βιομηχανικά και ευρώ
1.015 για τα οικόπεδα.

3.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Στην τρέχουσα περίοδο δεν έγινε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα από ανεξάρτητο
εκτιμητή. Η τελευταία επιμέτρηση της εύλογης αξίας έγινε την 31.12.2016.
Για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της Κεφαλαιοποίησης
Εισοδήματος και η Συγκριτική Μέθοδος (Επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2).
Το εύρος των τιμών των συγκριτικών στοιχείων προ προσαρμογών ήταν ευρώ 789 – 1.500 ανά τ.μ. οικοπέδων. Ο
μέσος όρος των προαναφερθέντων συγκριτικών στοιχείων ανέρχεται σε περίπου 1.023 ανά τ.μ. για τα οικόπεδα.
Για την κεφαλαιοποίηση των μισθωμένων κτιρίων των ακινήτων χρησιμοποιήθηκαν τα τρέχοντα μισθώματα και
συντελεστής απόδοσης 12%.

Η αξία των επενδύσεων παραμένει στα ίδια επίπεδα, με δεδομένο ότι δεν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή των
παραμέτρων της προηγούμενης επιμέτρησης. Τα συνολικά έσοδα (ενοίκια) για τον Όμιλο στην περίοδο, ανήλθαν σε
€62.300,00 και αναγνωρίσθηκαν στα Αποτελέσματα (Άλλα Έσοδα). Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου
ήταν €59.250,00. Δαπάνες για επενδύσεις σε ακίνητα δεν αναγνωρίσθηκαν (δεν υπήρξαν) στην περίοδο.
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3.3 Αποθέματα / Απαιτήσεις
Στην τρέχουσα περίοδο δεν έγιναν πρόσθετες μειώσεις υποτίμησης της αξίας των αποθεμάτων καθόσον κρίθηκε ότι οι
ρευστοποιήσιμες αξίες στις οποίες είχαν αποτιμηθεί κατά τις προηγούμενες περιόδους είναι αντιπροσωπευτικές των
συνθηκών της αγοράς. Οι απομειώσεις των επισφαλών απαιτήσεων στην περίοδο ανήλθαν σε €180.000,00 για τον
Όμιλο και €180.000,00 για την Εταιρεία.

Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων έχει ως εξής:
Όμιλος
31/12/2016

Χρεώστες Διάφοροι

Εταιρεία

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

76.042,20

22.842,52

557.442,62

518.661,92

2.365.182,89

2.434.248,41

2.365.182,89

2.365.004,79

596.806,16

598.740,33

554.049,12

555.983,29

10.950,00

10.950,00

0,00

0,00

Προκαταβολές σε προμηθευτές

3.129.230,80

4.592.514,91

3.129.230,80

4.592.514,91

Λογ/μοι Διαχ/σεως & Προκ/λών

224.857,29

92.314,67

223.232,29

90.689,67

20.845,65

49.743,68

20.845,65

49.743,68

(2.011.802,81)

(1.948.962,70)

(1.975.198,59)

(1.795.198,59)

9.911,13

275.205,56

1.141,00

266.733,02

4.422.023,31

6.127.597,38

4.875.925,78

6.644.132,69

Χρεώστες Επισφαλείς
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές σε καθυστέρηση

Έξοδα επομένων χρήσεων
Απομειώσεις επισφαλών
απαιτήσεων
Λοιπά

Οι λοιπές απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση και για τις οποίες δεν έχει γίνει απομείωση ανέρχονται για τον
Όμιλο σε ευρώ 961.136,24 και 1.094.976,04 για την τρέχουσα και την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σε ευρώ
944.033,42 και 1.125.789,49 για την εταιρεία. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται εισπράξιμες και δεν απομειώθηκαν,
διότι η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την εισπραξή τους.

3.4 Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι καθαρές (εισροές)/εκροές- (ληφθέντα)/ εξοφληθέντα- δάνεια ανήλθαν στην περίοδο συνολικά για τον Όμιλο σε
€18.644,78 και για την Εταιρεία σε 18.644,78. Τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου στην προηγούμενη χρήση για τον
Όμιλο ήταν €(787.699,09) και για την Εταιρεία σε €12.300,91. Στην περίοδο δεν έγινε σύναψη νέων δανείων.
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3.5 Φόρος Εισοδήματος
Όμιλος

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος

Εταιρεία

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

(463.158,30)

(772.793,60)

(412.180,48)

(723.581,51)

(30.328,71)

99.978,77

8.409,84

136.950,36

(493.487,01)

(672.814,83)

(403.770,64)

(586.631,15)

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος

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
30/06/2017

Κέρδη προ φόρων

Εταιρεία
30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

1.343.990,99

2.275.434,15

1.014.065,67

2.022.777,35

29%

29%

29%

29%

(389.757,39)

(659.875,91)

(294.079,05)

(586.605,44)

(103.729,62)

(12.938,92)

(109.691,59)

(25,71)

(493.487,01)

(672.814,83)

(403.770,64)

(586.631,15)

Φορολογικός Συντελεστής
Φόρος Εισοδήματος, βάσει του
ονομαστικού συντελεστή
Φόρος εσόδων και εξόδων μη
υποκείμενων σε φορολογία

Οι Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της έχουν ως εξής:

Έδρα

Ανέλεγκτες
Φορολογικές χρήσεις

Αθήνα, Ελλάδα

2008-2010

Αιγάλεω, Ελλάδα

2010

Αθήνα, Ελλάδα

2010

Μηχανοκινήσεως και Ακινήτων Α.Ε.Γ.Ε.Μ. Α.Ε.

Αθήνα, Ελλάδα

2010

-OSTREA OIL A.E.

Αθήνα, Ελλάδα

2010

Εταιρεία
-ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
-Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών
Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε.
-ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
-Ανώνυμος Ελληνική Γενική Εταιρεία

Οι χρήσεις 2011 έως και 2015 έχουν ελεχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή. Οι συνολικές προβλέψεις για τις ανέλεγκτες
χρήσεις ανέρχονται σε €245.341,97 για τον Όμιλο και €245.341,97 για την Εταιρεία και περιλαμβάνονται στον
λογαριασμό ‘Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις’.
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3.6 Εποχικότητα
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας τους σε σχέση με τις
ενδιάμεσες περιόδους.

3.7 Μερίσματα
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 10/4/2017 αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2016.

3.8 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη
Όμιλος

Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές

Εταιρεία

30/06/2017

30/06/2016

-

-

30/06/2017

30/06/2016

405.617,76

405.617,76

118.135,75

168.918.89

Αμοιβές Mελών Διοίκησης και Δευθυντικών
Στελεχών

118.135,75

168.918,89

Όμιλος
30/06/2017

Εταιρεία

31/12/2016

30/06/2017

31/12/2016

Απαιτήσεις από θυγατρικές

-

668.345,36

1.819.764,90

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές

-

3.378.854,01

3.171.807,52

Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της και
σε καθαρά εμπορική βάση.
Δεν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεμένα μέρη, πέρα από τις κάτωθι εγγυήσεις δανείων:
o

Εγγύηση δανείου προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, ύψους € 4.000.000,00 για λογαριασμό της
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ.

o

Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους € 1.800.000,00 για λογαριασμό της ΑΕΓΕΜ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ των συνδεδεμένων μερών
(θυγατρικών) του Ομίλου.

3. 9 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 Διοίκηση της
εταιρείας στην χρήση του 2007 προέβη στην διενέργεια προβλέψεως €120.000,00. Η εν λόγω πρόβλεψη στην χρήση
του 2011 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
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ανωτέρω αγωγής δεν υπάρχουν άλλες επιδικίες ή υπό

διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων

εναντίον του Ομίλου ή της Εταιρείας.

3. 10

Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού

Πέραν των ήδη αναφερομένων στις οικονομικές καταστάσεις δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που να τις επηρεάζουν ή
να χρήζουν αναφοράς σε αυτές.

Αθήνα 27 Ιουλίου 2017

Μιχ. Κ. Μιχαλούτσος
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάν. Π. Πετρόπουλος
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος
Δ/ντής Οικονομικών
& Διοικητικών Υπηρεσιών
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