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Οικονοµικές Καταστάσεις
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

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 ∆εκεµβρίου 2012, 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές 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 ∆εκεµβρίου 2012, τη χρηµατοοικονοµική της
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2013
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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ PETROSYS A.E.E.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2012 δεν πραγµατοποίησε έσοδα από πώληση
εµπορευµάτων (προηγούµενη χρήση € 606.728) καθώς και από οποιαδήποτε άλλη εµπορική
δραστηριότητα.
Η ∆ιοίκηση της µητρικής εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει αποφασίσει την
απορρόφηση της εταιρείας, η οποία αναµενέται να δροµολογηθεί και να ολοκληρωθεί εντός της χρήσης
του 2013. Κατόπιν αυτού, όλες οι εµπορικές δραστηριότητες της εταιρείας έχουν µεταφερθεί στην µητρική
εταιρεία, η οποία έχει ενσωµατώσει τις σχετικές δραστηριότητες σε επιµέρους επιχειρηµατική µονάδα.
Από το 2008 που πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά της εταιρείας 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. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν εκτίθεται σε
χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους. Επιπλέον όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας
αφορούν σε εταιρείες του οµίλου ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.. Σε κάθε περίπτωση πάντως,
υπάρχει η δεδηλωµένη πρόθεση της µητρικής

για την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων 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, 16 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Κωσταντίνος Π. Πετρόπουλος

Η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι αυτή που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 17/4/2013.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2013
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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.

31.12.2012

31.12.2011

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
∆ιαθέσιµα 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

976.278,69

1.060.507,18

Λοιπές Απαιτήσεις

5.4

1,73

1.349,52

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

5.5

3.724,34

5.774,79

980.004,76

1.067.631,49

981.671,96

1.069.298,69

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.6

3.223.244,34

3.223.244,34

Αποθεµατικά

5.7

580.495,75

580.495,75

(2.825.529,84)

(2.749.538,97)

978.210,25

1.054.201,12

0,00

13.068,30

Πιστωτές ∆ιάφοροι

3.461,71

2.029,27

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

3.461,71

15.097,57

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.461,71

15.097,57

981.671,96

1.069.298,69

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

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

5.8
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ΙΙ. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Σηµ.

01/0131/12/2012

01/0131/12/2011

0,00

606.728,15

Κόστος πωληθέντων

0,00

(516.761,94)

Μικτό Κέρδος

0,00

89.966,21

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

5.9

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

5.10

13.068,30

50.481,45

Έξοδα διοίκησης

5.11

(5.189,03)

(6.232,06)

Έξοδα διάθεσης

5.11

0,00

(9.011,90)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

5.12

(83.860,52)

(1.131,38)

(75.981,25)

124.072,32

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων,
χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά

5.13

8,58

8,57

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5.14

(18,20)

(814,76)

(75.990,87)

123.266,13

0,00

0,00

(75.990,87)

123.266,13

0,00

0,00

(75.990,87)

123.266,13

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Μείον Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

5.16
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ΙΙΙ. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01.01.2011

3.223.244,34

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

580.495,75

(2.872.805,10)

930.934,99

123.266,13

123.266,13

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 31.12.2011

3.223.244,34

580.495,75

(2.749.538,97)

1.054.201,12

Υπόλοιπα 01.01.2012

3.223.244,34

580.495,75

(2.749.538,97)

1.054.201,12

(75.990,87)

(75.990,87)

(2.825.529,84)

978.210,25

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
Υπόλοιπα 31.12.2012

3.223.244,34

580.495,75
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IV. Κατάσταση Ταµειακών ροών
1/1/2012-

1/1/2011-

31/12/2012

31/12/2011

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων

(75.990,87)

123.266,13

Έσοδα τόκων

(8,58)

(8,57)

Έξοδα τόκων

18,20

814,76

(75.981,25)

124.072,32

85.576,28

113.138,68

(11.635,86)

(245.918,32)

73.940,42

(132.779,64)

(18,20)

(814,76)

(0)

(0)

(2.059,03)

(9.522,08)

Τόκοι που εισπράχθηκαν

8,58

8,57

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

8,58

8,57

(2.050,45)

(9.513,51)

5.774,79

15.288,30

3.724,34

5.774,79

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 ∆ραστηριότητες

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 ∆εκεµβρίου 2012

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 και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ 25590100. Έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού 96104. 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.
∆ηµιουργεί 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 ∆εκεµβρίου
2012 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 16/04/2013, και υπόκεινται στην έγκριση της ετήσιας
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η οποία έχει το δικαίωµα να τις τροποποιεί.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους:
Κώστα Πετρόπουλο, Πρόεδρο ∆.Σ.
Ιωάννη Πετρόπουλο, Αντιπρόεδρο ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα 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

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (στο εξής ∆ΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 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 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις, όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

3.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

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
01/01/2012 τα οποία όµως δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρεία, λόγω του περιορισµένου αντικειµένου της .
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ης

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31

∆εκεµβρίου

2010

5.1

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών A.E.

31/12/2012

31/12/2011

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

∆οσµένες εγγυήσεις

5.3

31/12/2012

31/12/2011

207,20

207,20

31/12/2012

31/12/2011

976.278,69

1.060.507,18

976.278,69

1.060.507,18

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 € 976.278,69.

5.4

Λοιπές απαιτήσεις
31/12/2012

31/12/2011

Χρεώστες ∆ιάφοροι

1,73

0,87

Λογαριασµός διαχείρισης προκαταβολών

0,00

1.348,65

1,73

1.349,52

31/12/2012

31/12/2011

348,63

584,43

3.375,71

5.190,36

3.724,34

5.774,79

5.5

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
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5.6

Μετοχικό κεφάλαιο

Στις 31.12.2012 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. Η εταιρεία θα απορροφηθεί από την µητρική της εντός της
χρήσεως 2013.

5.7

Αποθεµατικά
31/12/2012

31/12/2011

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

31/12/2012

31/12/2011

Προµηθευτές

0,00

13.068,30

Λοιπές υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

13.068,30

Τακτικό Αποθεµατικό

5.8

Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές 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 Πωλήσεις

Πωλήσεις εµπορευµάτων

5.10

31/12/2011

0,00

606.728,15

0,00

606.728,15

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

Επιχορηγήσεις
∆ιάφορα

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2011

0,00

9.011,90

13.068,30

41.469,55

13.068,30

50.481,45
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5.11

Έξοδα
31/12/2012

31/12/2011

Αµοιβές Τρίτων

1.093,00

608,00

Παροχές Τρίτων

1.382,64

2.181,14

49,80

884,19

Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα Έξοδα
Συνδροµές – εισφορές

420,00

920,00

Έξοδα δηµοσιεύσεων

2.243,59

1.638,73

Έξοδα ανακύκλωσης

0,00

9.011,90

5.189,03

15.243,96

Τα έξοδα αυτά κατανέµονται σε :
31/12/2012
Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα διάθεσης

5.12

31/12/2011

5.189,03

6.232,06

0,00

9.011,90

5.189,03

15.243,96

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
31/12/2012

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

31/12/2011

380,20

5,82

83.480,32

1.125,56

83.860,52

1.131,38

Τα αυξήµενα έξοδα προηγουµένων χρήσεων για την χρήση 2012 στο µεγαλύτερο µέρος τους αφορούν σε
διαγραφές επισφαλών και επίδικων εµπορικών απαιτήσεων.

5.13

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
31/12/2012

Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι

5.14

8,58

31/12/2011
8,57

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
31/12/2012

31/12/2011

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων

0,00

768,76

Λοιποί χρηµατοοικονοµικά έξοδα

18,20

46,00

18,20

814,76
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5.15

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
31/12/2011

31/12/2011
Πωλήσεις αγαθών προς τη µητρική

0,00

606.728,15

Λοιπά έσοδα από την µητρική

0,00

9.011,90

976.278,69

978.841,47

Απαιτήσεις από τη µητρική

5.16

Φόρος Εισοδήµατος

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

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

31/12/2012

31/12/2011

(75.990,87)

123.266,13

20%

20%

15.198,18

(24.653,23)

0,00

0,00

(15.198,18)

24.653,23

0,00

0,00

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 ελέγχθηκε από τον τακτικό ελεγκτή βάσει της ΠΟΛ 1159 και οµοίως ελέγχεται και η χρήση 2012.

5.17

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.

5.18

Μεταγενέστερα του ισολογισµού γεγονότα

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31/12/2012 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία.

5.19

Αµοιβές Ελεγκτών

Οι αµοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 300 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 300 ευρώ
για την φορολογική συµµόρφωση. Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες.
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Αθήνα, 16.04.2013

Κων. Π. Πετρόπουλος

Ιωάν. Π. Πετρόπουλος

Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος

Πρόεδρος του ∆.Σ.

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

∆/ντής Οικονοµικών

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

& ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις στις σελίδες 5 - 18, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση
ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 17.04.2013.

Αθήνα, 17.04.2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής

ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Αρ. Μ. 13121
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