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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της PETROSYS Α.Ε.E.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PETROSYS Α.Ε.E. που αποτελούνται
από

την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 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
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2012
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 388 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.Μ 155

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ
Αρ. Μ. 13121
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ PETROSYS A.E.E.
Κύριοι Μέτοχοι,
Τα κύρια έσοδα της εταιρείας προήλθαν από την πώληση εμπορευμάτων και ανήλθαν στο ποσό
των € 606.728 (προηγούμενη χρήση € 1.285.800).
Εντός της χρήσεως 2008 και μετά την εξαγορά της από την εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών
Αθηνών

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. η εταιρεία διέκοψε τις εργασίες της με τρίτους και

συναλλάσσεται μόνο με τη μητρική. Το γεγονός αυτό εγγυάται την ομαλή πορεία και εξέλιξη της εταιρείας
και την μη έκθεσή της σε ιδιαίτερους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους. Η εταιρεία έχει σημαντικές
σωρευμένες ζημίες από το παρελθόν και τα ίδια κεφάλαιά της έχουν μειωθεί σημαντικά, σε βαθμό που να
έχει εφαρμογή το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20. Η αναδιάρθρωση όμως των λειτουργιών της εταιρείας που
ξεκίνησε μετά την απόκτησή της από την Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και το γεγονός ότι συναλλάσσεται
μόνο με την εν λόγω μητρική της και με ικανοποιητικό κέρδος, θα οδηγήσει σε αύξηση της καθαρής θέσης
της εταιρείας στις επόμενες περιόδους και σε άρση

ισχύος των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.

2190/20. Σε κάθε περίπτωση πάντως, υπάρχει η δεδηλωμένη πρόθεση της μητρικής για την στήριξη της
εταιρείας.
Σημειώνεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις ελέγχθηκαν, όπως ορίζεται από το νόμο και το καταστατικό της
εταιρείας από τους ελεγκτές, οι οποίοι είχαν καθορισθεί στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 18 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωσταντίνος Π. Πετρόπουλος

Η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι αυτή που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 19/4/2012.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2012

ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 388 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αρ. Μ. 155

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ
Α.Μ 1321
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Ι. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31.12.2011

31.12.2010

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

5.1

1.460,00

1.460,00

Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5.2

207,20

207,20

1.667,20

1.667,20

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

5.3

1.060.507,18

1.173.646,73

Λοιπές Απαιτήσεις

5.4

1.349,52

1.348,65

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

5.5

5.774,79

15.288,30

1.067.631,49

1.190.283,68

1.069.298,69

1.191.950,88

Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.6

3.223.244,34

3.223.244,34

Αποθεματικά

5.7

580.495,75

580.495,75

(2.749.538,97)

(2.872.805,10)

1.054.201,12

930.934,99

Ζημίες εις Νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις

5.8

13.068,30

244.181,28

Διάφοροι Φόροι

5.9

0,00

16.834,61

2.029,27

0,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

15.097,57

261.015,89

Σύνολο Υποχρεώσεων

15.097,57

261.015,89

1.069.298,69

1.191.950,88

Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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ΙΙ. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Σημ.
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

5.10

Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

01/0131/12/2011
606.728,15

01/0131/12/2010
1.285.800,22

(516.761,94)

(1.159.313,20)

89.966,21

126.487,02

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

5.11

50.481,45

102.290,40

Έξοδα διοίκησης

5.12

(6.232,06)

(6.745,20)

Έξοδα διάθεσης

5.12

(9.011,90)

(18.766,98)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

5.13

(1.131,38)

(2.873.53)

124.072,32

200.391,71

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

5.14

8,57

7,74

Χρηματοοικονομικά έξοδα

5.15

(814,76)

(1.528,28)

123.266,13

198.871,17

0,00

(76.954,28)

123.266,13

121.916,89

0,00

0,00

123.266,13

121.916,89

Κέρδη προ φόρων
Μείον Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

5.17
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ΙΙΙ. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01.01.2010

3.223.244,34

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

580.495,75

(2.994.721,99)

809.018,10

121.916,89

121.916,89

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 31.12.2010

3.223.244,34

580.495,75

(2.872.805,10)

930.934.99

Υπόλοιπα 01.01.2011

3.223.244,34

580.495,75

(2.872.805,10)

930.934,99

123.266,13

123.266,13

(2.749.538,97)

1.054.201,12

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
Υπόλοιπα 31.12.2011

3.223.244,34

580.495,75
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IV. Κατάσταση Ταμειακών ροών
1/1/2010-

1/1/2010-

31/12/2010

31/12/2010

Λειτουργικές Δραστηριότητες
123.266,13

198.871,17

Έσοδα τόκων

(8,57)

(7,74)

Έξοδα τόκων

814,76

1.520,54

124.072,32

200.383,97

113.138,68

(28.851,74)

(245.918,32)

(81.258,10)

(132.779,64)

(110.109,84)

(814,76)

(1.520,54)

(0)

(76.954,28)

(9.522,08)

(11.799,31)

Τόκοι που εισπράχθηκαν

8,57

7,74

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

8,57

7,74

(9.513,51)

11.807,05

15.288,30

3.481,25

5.774,79

15.288,30

Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Προσαρμογές για:

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων

Μείον :
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόροι εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α)+(β)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην λήξη της χρήσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011
1.

Πληροφορίες για την εταιρεία

Η PETROSYS A.E.E. (η «Εταιρεία») είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
7730/01/AT/B/86/621. Έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού 96-104. Ιδρύθηκε το 1964 και
έχει αντικείμενο την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως συσσωρευτών, ηλεκτρικών στοιχείων
και ηλεκτρολογικού υλικού αυτοκινήτων. Επιπλέον, συντηρεί, εκμισθώνει και εκμεταλλεύεται με
οποιαδήποτε μορφή τα προαναφερθέντα προϊόντα καθώς και ακίνητα. Δημιουργεί για εκμετάλλευση
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σκαφών, μηχανών, μηχανημάτων και γενικά την παροχή υπηρεσιών σε
τρίτους. Μέσα στη χρήση 2008 η εταιρεία εξαγοράστηκε από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Β.Ε..
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2011 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 18/04/2012, και υπόκεινται στην έγκριση της ετήσιας
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία έχει το δικαίωμα να τις τροποποιεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
Κώστα Πετρόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ.
Ιωάννη Πετρόπουλο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Θεόδωρο Πισιμίση, μέλος
Μιχαήλ Μιχαλούτσο, μέλος
2 Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
2.1
Οι

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
οικονομικές

καταστάσεις

της

Εταιρίας,

συντάσσονται

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και είναι εκφρασμένες
σε ευρώ.
2.2

Ενοποίηση

Η εταιρεία ενοποιείται ολικά

στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε.Β.Ε.
2.3

Συναλλαγματικές μετατροπές

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόμισμα του
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί (Λειτουργικό νόμισμα).
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
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Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι
οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά
την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία ισολογισμού, με τις υπάρχουσες ισοτιμίες,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
2.4

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 μέσου σταθμικού 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.
2.7

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται
μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος
κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (αν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε
κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή κόστη και φόρο
εισοδήματος, (αν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
2.8 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
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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. Πάντως με δεδομένο το ύψος των φορολογικών ζημιών εις
νέον δεν προκύπτει τρέχων φόρος εισοδήματος. Επίσης λόγω της αβεβαιότητας ως προς τον συμψηφισμό
των ζημιών αυτών με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος.
2.9

Παροχές σε εργαζομένους

Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο
όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
2.10

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 παραδίδουν τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού
επιτοκίου.
δ) Έσοδα από δικαιώματα
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών
συμβάσεων.
ε) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
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2.11

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 εκμισθωτής
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα με βάση την ευθεία
μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Η εταιρεία ως μισθωτής
Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την ευθεία
μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών
μισθώσεων αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, επιμετρώμενα κατά την σύναψη της μίσθωσης, στην
εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι μικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η
σχετική υποχρέωση στον εκμισθωτή αναγνωρίζεται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική
μίσθωση. Οι μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε εξόφληση της
υποχρέωσης με τρόπο που να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της
υποχρέωσης.
2.12 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις, όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν υφίσταται πιστωτικό κίνδυνο διότι το σύνολο των πωλήσεών της γίνεται προς την μητρική
της εταιρεία.
4.

Νέα πρότυπα και διερμηνείες

Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την
01/01/2010 τα οποία όμως δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρεία, λόγω του περιορισμένου αντικειμένου της .
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5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2010
5.1

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών A.E.

31/12/2011

31/12/2010

1.460,00

1.460,00

Το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας είναι 1,6% και αφορά την κατοχή 40 κοινών μετοχών.

5.2

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
31/12/2011

31/12/20109

207,20

207,20

31/12/2011

31/12/2010

1.060.507,18

1.173.646,73

1.060.507,18

1.173.646,73

Δοσμένες εγγυήσεις

5.3

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Πελάτες (ανοικτά υπόλοιπα)

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο και η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζονται με την λογιστική
αξία τους. Οι απαιτήσεις από την μητρική εταιρεία ανέρχονται σε € 978.841,47
5.4

Λοιπές απαιτήσεις

Χρεώστες Διάφοροι
Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών

5.5

31/12/2011

31/12/2010

0,87

0,00

1.348,65

1.348,65

1.349,52

1.34865

31/12/2010

31/12/2010

584,43

1.375,76

5.190,36

13.912,54

5.774,79

15.288,30

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
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5.6

Μετοχικό κεφάλαιο

Στις 31.12.2011 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 303.507 μετοχές, ονομαστικής αξίας
€10,62 έκαστη. Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων η μητρική εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ κατέχει το 99,96% των μετοχών. Όλες οι μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και
συμμετέχουν στα κέρδη. Λόγω του ύψους των σωρευμένων ζημιών της εταιρείας έχει εφαρμογή το άρθρο
47 του Κ.Ν. 2190/20, με βάση το οποίο, αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει μικρότερο
από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας πρέπει να αποφασίσει την λύση της
εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5.7

Αποθεματικά
31/12/2011

31/12/2010

86.125,29

86.125,29

Αφορολόγητα Αποθεματικά

384.955,09

384.955,09

Έκτακτα Αποθεματικά

109.415,37

109.415,37

580.495,75

580.495,75

31/12/2011

31/12/2010

13.068,30

28.557,66

0,00

178.348,52

13.068,30

206.906,18

Τακτικό Αποθεματικό

5.8

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων ταυτίζεται με την λογιστική αξία τους. Όλες οι υποχρεώσεις λήγουν εντός
τριών μηνών περίπου από την ημερομηνία του ισολογισμού.

5.9

Διάφοροι φόροι

Λοιποί φόροι

31/12/2010

31/12/2010

0,00

16.834,61

31/12/2010

31/12/2010

606.728,15

1.285.800,22

606.728,15

1.285.800,22

5.10 Πωλήσεις
Πωλήσεις εμπορευμάτων
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5.11

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Επιχορηγήσεις
Διάφορα

5.12

31/12/2010

31/12/2010

9.011,90

18.773,46

41.469,55

83.516,94

50.481,45

102.290,40

Έξοδα
31/12/2011

31/12/2010

608,00

1.811,25

2.181,14

1.464,87

884,19

49,38

0,00

2,00

920,00

1.070,00

Έξοδα δημοσιεύσεων

1.638,73

2.327,70

Έξοδα ανακύκλωσης

9.011,90

18.766,98

0,00

20,00

15.243,96

25.512,18

Αμοιβές Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι – Τέλη
Διάφορα Έξοδα
Έξοδα μεταφορών
Συνδρομές – εισφορές

Λοιπά έξοδα

Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε :
31/12/2011

31/12/2010

Έξοδα Διοίκησης

6.232,06

6.745,20

Έξοδα διάθεσης

9.011,90

18.766,98

15.243,96

25.512,18

5.13

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
31/12/2011

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

5.14

31/12/2010

5,82

2.873,53

1.125,56

0,00

1.131,38

2.873,53

Χρηματοοικονομικά έσοδα
31/12/2011

Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι

8,57

31/12/2010
7,74
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5.15

Χρηματοοικονομικά έξοδα
31/12/2010

31/12/2011
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων

768,76

1.528,28

Λοιποί χρηματοοικονομικά έξοδα

46,00

0,00

814,76

1.528,28

5.16

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
31/12/2011

Πωλήσεις αγαθών προς τη μητρική
Λοιπά έσοδα από την μητρική
Απαιτήσεις από τη μητρική

5.17

31/12/2010

606.728,15

1.285.800,22

9.011,90

18.773,46

978.841,47

1.091.981,02

Φόρος Εισοδήματος

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31/12/2011
Φόρος περαίωσης

0,00

31/12/2010
76.954,28

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήματος, βάσει του ονομαστικού συντελεστή
Φόρος περαίωσης
Αναγνώριση φορολογικών ζημιών προηγ. χρήσεων

31/12/2011

31/12/2010

123.266,13

198.871,17

20%

24%

24.653,23

47.729,08

0,00

76.954,28

(24.653,23)

(47.729,08)

0,00

76.954,28

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2006, έχει δε φορολογικά περαιώσει τις χρήσεις
έως και το 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010. Ανέλεγκτη χρήση είναι το 2010.Η χρήση
2011 ελέγχεται βάσει της ΠΟΛ 1159.
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5.18

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.

5.19

Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31/12/2011 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία.

5.20

Αμοιβές Ελεγκτών

Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2011 ανήλθαν σε 500 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 500 ευρώ
για την φορολογική συμμόρφωση. Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες.

Αθήνα, 18.04.2012
Κων. Π. Πετρόπουλος

Ιωάν. Π. Πετρόπουλος

Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δ/ντής Οικονομικών

& Διευθύνων Σύμβουλος

& Διοικητικών Υπηρεσιών

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις στις σελίδες 5 - 18, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση
ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 19.04.2012.

Αθήνα, 19.04.2012
Ο Ορκωτός Ελεγκτής

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Αρ. Μ. 13121

18

