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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 31/12/2012 31/12/2011 ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Κύκλος εργασιών 54.100.279,57 50.710.935,45
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 20.136.741,51 19.855.714,09 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 13.329.977,40 11.998.929,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 77.219,32 81.033,05 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών α   6.276.392,75 5.733.430,00
Αποθέματα 3.851.802,71 3.501.267,88 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 6.226.477,18 5.653.764,36
Απαιτήσεις από πελάτες 18.536.882,12 21.027.228,28 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 5.052.591,07 2.802.028,66
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.442.572,84 1.114.973,64 Κατανέμονται σε: 567.601 567.601
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 3.720.894,42 239.296,88 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 8,9017 4,9366
Σύνολο Ενεργητικού 47.766.112,92 45.819.513,82 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,0000 0,0000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ     7.486.496,27 6.904.000,87
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.540.808,00 4.540.808,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 24.633.209,20 19.581.272,58 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Σύνολο καθαρής θέσης  ( α) 29.174.017,20 24.122.080,58 ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 457.915,78 Λειτουργικές  Δραστηριότητες
Προβλέψεις/ λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.496.870,97 2.487.471,17 Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 6.226.477,18 5.653.764,36
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 457.915,77 1.015.831,39 Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.637.308,98 17.736.214,90 Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 18.592.095,72 21.697.433,24 Αποσβέσεις 1.210.103,53 1.170.570,87
Σύνολο καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων (α)+(β) 47.766.112,92 45.819.513,82 Προβλέψεις 403.129,67 -242.506,36

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -16.097,10 -44.815,61
Αποτελέσματα ( έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) 19.672,51 3.644,71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 69.255,10 79.665,64
Τόκοι και συναφή έσοδα -37.805,38

ποσά εκφρασμένα σε (€)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

31/12/2012 31/12/2011 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -405.485,02 -558.100,20
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2012 & 1/1/2011 αντίστοιχα) 24.122.080,58 21.320.051,92 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.976.278,02 -1.524.572,08
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους 5.052.591,07 2.802.028,66 (Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων ( πλην δανειακών) -2.208.312,22 2.358.273,00

29.174.671,65 24.122.080,58 Μείον :
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -95.570,57 -54.722,08
Αποθεματικά & κέρδη προηγ. Χρήσεων προς διάθεση 0,00 0,00 Καταβεβλημένοι φόροι -1.188.735,96 -2.323.376,18
Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες 5.952.909,76 4.517.826,07
Λοιπές κινήσεις -654,45 0,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2012 & 31/12/2011 αντίστοιχα) 29.174.017,20 24.122.080,58 Επενδυτικές  Δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων -1.494.392,71 -1.367.490,49

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχεί 2.055,10 23.000,00
1. Το θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη" της έκθεσης ελέγχου είναι το εξής: Τόκοι εισπραχθέντες 37.805,39 13.576,72

    "Oι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας, από το 2006 έως και 2011, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) -1.454.532,22 -1.330.913,77

    αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο
    που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
    Οικονομικές Καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό". Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
2. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίων στοιχείων 0,00 0,00
    λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -1.016.780,00 -563.793,36
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγ- Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -3.272.856,30
    μένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών "ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ" με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 49% Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές δραστηριότη  -1.016.780,00 -3.836.649,66
     στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης.
4.  Ιδιαίτερα για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νομίμων Ελεγκτών Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν   3.481.597,54 -649.737,36
     που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 239.296,88 889.034,24
5. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.720.894,42 239.296,88
    σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
6. Ειδικότερα τα ποσά των προβλέψεων που έχουν  διενεργηθεί αναλύονται ως εξής: Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου 2013
    α) Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες 302.647,27 € Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
    β) Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων 70.000,00 €
    γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 408.670,66 €
         Σύνολο Προβλέψεων 781.317,93 €
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας  και της προηγούμενης χρήσης 
    ήταν 345 και 358 άτομα αντίστοιχα.
8.  Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
      της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα ΑΔΤ: AH 663564
      συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :
      α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 12.351.965,66 €                       Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
      β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.256.699,80 €
      γ) Απαιτήσεις 6.874.425,25 €
      δ) Υποχρεώσεις 576.116,31 €
      ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 738.215,38 €
8. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
9. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΠΑΝΟΣ 
10. Στα πάγια της εταιρείας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.                                  ΑΔΤ : Χ 754780 ΑΔΤ: AH 674614- ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 6050

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας " ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ ". Συνιστούμε επομένως 
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.elzymi.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου 
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

http://www.elzymi.gr/
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