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Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ: 0944861161- Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔ/ΛΗΘΖ Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αξκφδηα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Θέξδε (Εεκίεο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (2.620.083) (1.455.979) (2.675.112) (1.457.949)

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 31 ΚΑΗΟΤ 2013 Πιένλ/Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο: Αξγπξάθε Γ Άλλα (Α.Κ. ΟΔΙ 27821 ) Απνζβέζεηο 1.260.580 805.177 1.223.467 752.931

Διεγθηηθή Δηαηξεία: .Ο.Ι. α.ε.ν.ε. Πξνβιέςεηο 80.000 180.230 80.000 180.230

Σχπνο Έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηψλ: Γλψκε κε επηθχιαμε- Θέκα Έκθαζεο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (639) 3.066 (639) 3.066

Απνη/καηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (19.039) (9.502) (13.356) (607)

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.016.815 1.019.225 978.369 1.006.830

Ινηπέο πξνζαξκνγέο (155.978) (96.021) (155.978) (96.021)

Πιένλ/Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ  

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

EΛΔΡΓΖΣΗΘΟ 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Κείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ 840.761 772.978 805.030 787.065

Κείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ 242.756 726.872 445.515 702.869

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία  18.825.965 19.785.936 18.102.532 19.047.404 (Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (260.116) 74.613 (302.942) 73.276

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 535.137 569.628 535.137 569.628 Κείνλ:

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 696.426 470.781 1.795.157 1.738.275 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (164.379) (1.010.338) (125.932,92) (999.414)

Απνζέκαηα 1.858.859 2.699.620 1.454.350 2.259.380 Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (52.098) (141.776) (50.915) (140.638)

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 1.509.112 1.832.397 1.834.802 2.338.021 ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 168.581 868.546 207.506 811.638

Ινηπά  θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.227.798 1.405.633 1.133.882 1.164.020

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 24.653.297 26.763.995 24.855.860 27.116.728 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (270.156) (1.018.791) (248.142) (1.013.511)

Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.694.400 7.694.400 7.694.400 7.694.400 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 19.039 9.502 13.356 607

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (190.530) 2.529.140 86.770 2.841.233 Δηζπξαρζεηζεο επηρνξεγεζεηο 33.008 1.488.376 33.008 1.488.376

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηωλ κεηξηθήο (α) 7.503.870 10.223.540 7.781.170 10.535.633

Κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή (β) 264.769 251.428

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ)=(α)+ (β) 7.768.639 10.474.968 7.781.170 10.535.633 ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (218.109) 479.087 (201.778) 475.472,38

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 2.952.482 4.026.588 2.952.482 4.026.588

Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.761.487 1.767.881 1.837.687 1.844.081 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 10.932.890 8.968.179 10.822.518 8.945.588 Πξντφλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 66.000 66.000,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.237.799 1.526.379 1.462.003 1.764.838 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 38.169 (1.352.818) (49.612,23) (1.271.482,27)

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 16.884.658 16.289.027 17.074.690 16.581.095 Κεξίζκαηα  πιεξσζέληα 0 0 0 0,00

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ)+(δ) 24.653.297 26.763.995 24.855.860 27.116.728 ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 38.169 (1.286.818) (49.612) (1.205.482)

Θαζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

ρξήζεο (α) + (β) +(γ) (11.359) 60.816 (43.884) 81.628

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 308.617 247.801 154.741 73.114

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 297.258 308.617 110.857 154.741

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Θχθινο εξγαζηψλ 4.741.303 8.037.852 3.157.234 6.286.369

Κηθηά θέξδε 943.456 1.974.661 522.700 1.575.673

Θέξδε (Εεκίεο)  πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ (1.622.307) (446.255) (1.710.099) (451.726) 1/1/2011 31/12/2011 1/1/2011 31/12/2011

θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ ύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ Γεκνζηεπκέλνπ Ηζνινγηζκνύ (ΔΙΠ) : 11.297.404 11.350.023 11.149.813 11.202.960

Θέξδε / (Εεκίεο)  πξν θόξωλ (2.620.083) (1.455.978) (2.675.112) (1.457.949) Γηαθνξά ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 5.431.947 5.295.085 5.431.947 5.295.086

Θέξδε / (Εεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (2.619.232) (1.428.565) (2.667.366) (1.429.550) πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο (70.920) (70.920) (128.392) (128.392)

Θαηαλέκνληαη ζε: Γηαθνξά θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (4.755.379) (4.899.754) (4.371.717) (4.503.007)

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (2.632.573) (1.438.945) (2.667.366) (1.429.550) Αλαβαιφκελε θνξνινγία (1.178.827) (1.085.103) (1.265.631) (1.172.059)

Κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή 13.341 10.380 Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη δηαθνξέο ελνπνίεζεο (186.757) (114.363) (216.902) (158.955)

ύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ  κε βάζε ηα ΓΠΥΑ: 10.537.468 10.474.968 10.599.118 10.535.633

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) (87.097) (92.290) 35.873 (92.290)

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (2.706.329) (1.520.855) (2.631.493) (1.521.840) Θαζαξά Θέξδε (δεκηεο) πξν Φόξωλ βάζε Δ.Ι.Π. 1.1.11 -31.12.2011 (1.345.208) (1.340.035)

Θαηαλέκνληαη ζε: Γηαθνξέο πξνβιέςεσλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (39.000) (39.000)

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (2.719.670) (1.531.235) (2.631.493) (1.521.840) Γηαθνξέο απνζβέζεσλ (67.126) (67.294)

Κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή 13.341 10.380 Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη δηάθνξέο ελνπνίεζεο (4.645) (11.620)

Θαζαξά Θέξδε (δεκηεο) πξν Φόξωλ βάζε ΓΠΥΑ 1.1.11 -31.12.2011 (1.455.979) (1.457.949)

Θέξδε/(Εεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,3746) (0,2047) (0,3795) (0,2034)
Φφξνο Δηζνδήκαηνο ρξήζεο 27.413 28.399

Θέξδε  (Εεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, (361.726) 358.921 (486.632) 301.205 Θαζαξά Θέξδε (δεκηεο) κεηά Φόξωλ βάζε ΓΠΥΑ 1.1.11 -31.12.2011 (1.428.565) (1.429.550)

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ

7. Ζ εηαηξεηα ζπληάζζεη γηα πξψηε θνξά νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία (2011) ζχκθσλα  κε ηα ΔΙΠ θαη νη δηαθνξέο ηνπο

 παξαηίζεληαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα.

8. Ζ επσλπκία, ε ρψξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 1.1 ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 9. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  πθίζηαληαη θαηά ηελ 31/12/2012 εκπξάγκαηα βάξε ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 12.261.704.

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ελαξμεο ρξήζεο (01.01.2012 θαη 01.01.2011) 10.474.968 10.537.468 10.535.633 10.599.118 10. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Κεηξηθήο εηαηξείαο νχηε απφ ηελ ίδηα, νχηε απφ ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο.

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (2.706.329) (1.520.855) (2.631.493) (1.521.840) 11. Σα Ινηπά πλνιηθά Έζνδα (Β), αθνξνχλ θπξίσο απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία δηαζεζίκσλ γηα πψιεζε .

Αχμεζε θεθαιαίνπ 66.000 0 66.000 12. Οη ινηπέο κεηαβνιέο ζηα ίδηα θεθάιαηα αθνξνχλ είζπξαμε θαη απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ κέζα ζηε ρξήζε.

Ινηπέο κεηαβνιέο 1.392.355 (122.970) 1.392.355

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ιήμεσο ρξήζεο (31.12.2012 θαη 31.12.2011) 7.768.639 10.474.968 7.781.170 10.535.633 13. Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ ωο εμήο:

Πνζά ζε Δπξψ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

α) Έζνδα 0 3.063 292.286 802.251

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα  (ΓΠΥΑ). β) Έμνδα 1.287 0 110.059 72.334

2. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε 44 άηνκα γηα ηελ κεηξηθή θαη 58 άηνκα γηα ηε κεηξηθή καδί κε ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο γ) Απαηηήζεηο 5.013 0 1.377.075 1.489.774

(Όκηινο) .Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί ηελ 31/12/2011 ήηαλ 45 θαη 60 άηνκα. δ) Τπνρξεψζεηο 0 0 405 0

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ δηνίθεζεο 58.000 60.000 58.000 60.000

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο 161.110 0 161.110 0

δ) Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 23 0 23 0

Σινδος, 31 Μαιου 2013

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. & ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΟ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ

ΙΟΤΦΑΘΖ ΘΤΡΗΑΘΟ ΙΟΤΦΑΘΖ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΡΔΓΘΙΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

Α.Γ.Σ. -308115 Α.Γ.Σ. Υ-754019 Α.Γ.Σ. ΑΒ-767958 

ΑΚ ΟΔΔ 9462/2000

ΑΡ.Κ.Α.Δ. 39466/62/Β/97/238 

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΡΗΗ ΜΕΣΑΞΤ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε  Δπξώ)

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΔΣΑΗΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε  Δπξώ)

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ  (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε  Δπξώ)

5. Σν ζέκα επηθχιαμεο  ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ πνζνχ 4 εθ. επξψ πεξίπνπ, ζηα ίδηα θεθάιαηα αληί ησλ 

κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 20 , επεηδή θαηά ηελ άπνςε ηεο εηαηξείαο ηα αλσηέξσ πνζά δελ ζπληζηνχλ πξαγκαηηθέο ππνρξεψζεηο.

ΙΟΤΦΑΘΖ ΥΖΚΗΘΑ Α.Β.Δ.Δ
ΑΛΩΛΤΚΖ  ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ

ΑΡ. Γ.Δ.ΚΖ. 58123404000 
ΗΛΓΟ ΒΗ.ΠΔ.Θ

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2012 έωο 31ε  Γεθεκβξίνπ 2012
(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ Θ.Λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α.)

Tα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΙΟΤΦΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ. πληζηνύκε επνκέλωο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο 

επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Ινγηζηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ   (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ

1. Κε απφθαζε έθηαθηεο Γεληθεο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο απνθαζίζηεθε απφ 1/1/2012 θαη εθεμήο ε εηαηξεία λα ζπληάζζεη πξναηξεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο 

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 δηαπξαγκαηεχζεσλ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο θαη εγθξίζεηο δελ είραλ νινθιεξσζεί κέρξη 31/12/2012.

4. Σν ζέκα έκθαζεο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 2.2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αθνξά ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ χπαξμε 

νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαη ηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, 

3. Ζ εηαηξεία φπσο αλαιπεηαη ζηε ζεκείσζε 11.1 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εκθάληζε ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνζφ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ  3.821.308 επξψ  γηα ηελ 

31/12/2011 θαη 4.682.292  επξψ γηα ηελ 31/12/2012 εθαξκφδνληαο απζηεξά ην ΓΙΠ 1 παξ 74 θαη 75,θαζφζνλ ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ 

http://www.loufakis.gr/

