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ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013

Από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013 της «ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας την
17/04/2014. Τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, στοχεύουν σε μία γενική
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Οι Οικονομικές
καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση διαδικτύου
της εταιρείας «www.europisti.gr».
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1.1 ΕΩΣ 31.12.2013

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σας υποβάλλουμε συνημμένα στην Ετήσια
Τακτική Γενική σας Συνέλευση, για την κλεισμένη χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013 την ετήσια
έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τις
σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρίας,
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του
επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις
μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλεισμένης εταιρικής χρήσης ( 1/1/2013 - 31/12/2013 ),
σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της
ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να
αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που
καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
1. Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2013
Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για τη χρήση 2013 έχουν ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα και σε απόλυτα ποσά ανήλθε σε 7,14
εκατ. Ευρώ έναντι 7,12 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 15 χιλ., έναντι
κερδών Ευρώ 146 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.
Το κόστος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1 % και διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 6.251 χιλ., έναντι
Ευρώ 6.320 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης, σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 32 % και
διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 820 χιλ., έναντι Ευρώ 620 χιλ. της προηγούμενης χρήσης .
Δεν κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε αναλυτικά στοιχεία και δείκτες περιουσιακής διάρθρωσης και
αποδοτικότητας της εταιρείας. Στον συνταγμένο ισολογισμό παρατίθενται τα στοιχεία αυτά αναλυτικά
και από αυτά μπορούν να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.

2. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας
Ο αντίκτυπος της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης έχει γίνει αισθητός στην Ελληνική οικονομία, τα
μεγέθη της οποίας προβλέπονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, να κινηθούν βάση του πίνακα που
ακολουθεί:
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2009
(1,5)%
129,7
8,9%
1,1%
10,6

2010
1,1%
148,3
14,8%
4,7%
5,0

2011
0,5%
170,6
17,0%
3,3%
2,4

2012
(6,0)%
175,6
22,4%
(0,5)%
1,2

2013
(4,2)%
189,1
22,8%
(0,8)%
0,4

2014*
0,6%
174,8%
24,5%
-0,4%
1,6

Ρυθμός ανάπτυξης
Χρέος
Ανεργία
Πληθωρισμός
Πρωτογενές Έλλειμμα (% του ΑΕΠ)
(*εκτίμηση)
Με βάση τα στοιχεία αυτά αναμένουμε:
 συνέχιση των δυσκολιών στην λειτουργία της Ελληνικής οικονομίας
 μειώσεις προσωπικού στο σύνολο σχεδόν των επιχειρηματικών κλάδων, με αποτέλεσμα την
σημαντική αύξηση της ανεργίας
 μειώσεις ή και πάγωμα μισθών, με αποτέλεσμα την μείωση της καταναλωτικής δύναμης σε
εκατομμύρια νοικοκυριών
 μέσω της αυξημένης φορολογίας, μειώσεις στο καθαρό εισόδημα μεγάλου μέρους εργαζομένων
και στον ιδιωτικό τομέα
 εσωστρέφεια σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να μειώσουν τα ρίσκα τους
(έξοδα, επενδύσεις)
Από τα ανωτέρω στοιχεία είναι φανερή η ύφεση την οποία έχει διέλθει η οικονομία τα τελευταία έτη, με
αναμενόμενη επίπτωση και στον κλάδο, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία
Σε κάθε περίπτωση, η αποτύπωση προβλέψεων ή εκτιμήσεων σε ένα τόσο ρευστό χρηματοοικονομικό
περιβάλλον καθίσταται αδύνατη, καθώς δεν το επιτρέπουν οι ιδιαίτερα ευμετάβλητες συνθήκες της
διεθνούς και της εγχώριας οικονομίας σε συνδυασμό με την αδυναμία προσδιορισμού του βάθους της
παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς και της ταχύτητας απορρόφησης των μέτρων που
λαμβάνονται.
Υπό το πρίσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο χώρο των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές όπου
δραστηριοποιείται και υλοποιεί με ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις τον επενδυτικό της σχεδιασμό.
Παράλληλα συνεχίζει να επικεντρώνεται στους παρακάτω στόχους που σκοπό έχουν την ανάπτυξη με
ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους:
 Μείωση του λειτουργικού κόστους με σχετική περικοπή όλων των μη παραγωγικών δαπανών
 Δημιουργία νέων προϊόντων με υψηλή αποδοτικότητα
 Αύξηση των εργασιών
Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά που δραστηριοποιείται και θα
επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις συνθήκες που διαμορφώνονται, προσαρμόζοντας ανάλογα
την αναπτυξιακή της στρατηγική και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των δομών της εταιρίας, την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας, όπως επίσης και την αύξηση των πωλήσεων .
3. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η εταιρεία εκτίθεται δυνητικά σε μια σειρά από κινδύνους. Οι δυνητικοί αυτοί κίνδυνοι είναι: (1)
πιστωτικός κίνδυνος, (2) κίνδυνος ρευστότητας, (3) κίνδυνος επιτοκίου, (4) συναλλαγματικός κίνδυνος,
(5) κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και προχωρά
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στη προληπτική εφαρμογή όλων των μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεσή
της στους κινδύνους που περιγράφονται κατωτέρω.
Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας επηρεάζεται από την μη
προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και κύριο στόχο έχει την ελαχιστοποίηση της
ενδεχόμενης αρνητικής τους επίδρασης στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.
1. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει κυρίως από απαιτήσεις από πελάτες.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 ανέρχεται σε 1.790 χιλ.
και 2.261 χιλ. αντίστοιχα. Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο δεν θεωρείται σημαντική.
2. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία είναι αρκετά περιορισμένος
3. Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι περιορισμένος στο βαθμό που η εταιρεία έχει μικρής έκτασης τραπεζικό
δανεισμό.
4. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρία συναλλάσσεται μόνον σε ευρώ και ως εκ΄ τούτου ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι
ανύπαρκτος.
5. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών, ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη
μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις
ταμειακές εισροές ή/και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις της
Η Εταιρία με την δραστηριότητά της εκτίθεται και σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αφορούν
κυρίως σε μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων. Τα επενδυτικά έσοδα διαμορφώνονται σε μεγάλο
βαθμό από παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται με τις εξελίξεις των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και
από τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πορεία των χρηματαγορών κατά το 2014 θα επηρεάσει
και τα έσοδα από επενδύσεις της Εταιρίας.
4.Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, που ανήκουν στον όμιλο της εταιρείας
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ». Επίσης, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοίκησης της
εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, εταιρίες που ελέγχονται από αυτά ή στις οποίες
τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους.
Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για
παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη.
Τα ποσά από συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη και πρόσωπα κατά την έννοια
του Δ.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι και την λήξη της τρέχουσας
χρήσης έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ. €):
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α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως

723
43
63
48
0
0
0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, η εταιρία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να
σχετίζεται με ποσά οφειλόμενα από συνδεδεμένα μέρη λόγω της μη ύπαρξης τέτοιου κινδύνου.
5.Ιδιες Μετοχές
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
6. Μερισματική Πολιτική
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης
2012, προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος.
7. Σημαντικά γεγονότα της περιόδου αναφοράς
Για τη χρήση 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθ εί
μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δε θα
έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).
8. Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς
Σε ότι αφορά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας
έκθεσης σημειώνεται ότι δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την
οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας.

Χαλάνδρι, 17 Απριλίου 2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήστος Γεωργακόπουλος
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικοί χρεώστες
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημείωση

31/12/2013

31/12/2012

9.1

36.989,80
22.312,73

40.115,69
15.787,56

9.2

149.358,46
9.610,94
218.271,93

116.428,60
20.458,94
192.790,79

14.243,21
1.547.208,65

12.384,73
2.050.358,24

9.4
9.5
9.6

66.230,71
243.098,86
213.105,02
2.083.886,45
2.302.158,38

45.217,40
210.443,59
190.254,25
2.508.658,21
2.701.449,00

9.7
9.8

1.465.000.00
-57.221,86
-489.689,19
918.088,95

1.465.000.00
-78.862,77
-510.761,82
875.375,41

9.9

100.193,10
586,94
100.780,04

86.867,06
586,94
87.454,00

1.001.401,23
2.578,69
183.475,92
95.833,55
1.283.289,39
1.384.069,43
2.302.158,38

1.127.226,63
4.002,78
442.012,89
165.377,29
1.738.619,59
1.826.073,59
2.701.449,00

9.3

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

9.10

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2013
( 1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013)
Σημ.

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

8.1

7.139.409,45

7.116.581,78

Κόστος πωλήσεων

8.2

-6.251.322,69

-6.319.896,36

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

8.3

888.086,76
-658.799,83

796.685,42
-440.885,08

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

8.4

-161.923,70

-179.243,21

-35.969,08

-14.191,55

31.394,15

162.365,58

-16.136,96

-16.077,65

15.257,19

146.287,93

5.815,46

-43.972,29

21.072,65

102.315,64

0,04

0,20

Μικτά κέρδη

Λοιπά έσοδα / έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

8.5

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Βασικά κέρδη ( ζημιά ) ανά μετοχή

8.6

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα από επενδυτική δραστηριότητα
Τόκοι χρεωστικοί
Μείωση / Αύξηση απαιτήσεων
Αύξηση/μείωση αποθεμάτων
Μείωση / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Καταβλημένοι Φόροι
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες

15.257,19

146.287,93

17.365,90
13.326,04
473,88
16.290,66
481.342,32
-1.858,48
-384.362,37
-96.658,14
61.177,00

25.775,26
-19.541,00
-14.294,08
16.187,13
-417.570,42
-314,15
374.563,87
-10.202,15
100.892,39

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων
Έσοδα Χρεογράφων, Πιστωτικοί Τόκοι
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες

-20.765,18
0,00
153,70
-20.611,48

-20.450,27
17.238,37
109,48
-3.102,42

151.066,41
-168.781,16
-17.714,75

300.000,00
-312.184,35
-12.184,35

22.850,77
190.254,25
213.105,02

85.605,62
104.648,63
190.254,25

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξεως περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως περιόδου
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά

Σωρευμένα
Σύνολο ιδίων
Κέρδη/Ζημιές Κεφαλαίων

Ποσά σε €
Υπόλοιπα 01/01/2012
Αποτέλεσμα περιόδου
Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων
Αύξηση μετοχικού καφαλαίου
Μερίσματα
Υπόλοιπα 31/12/2012
Αποτέλεσμα περιόδου
Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων
Ιδιες Μετοχές
Μείωση Μετοχ. Κεφαλ. με αύξηση αποθ/κών
Μερίσματα
Υπόλοιπα 31/12/2013

1.465.000,00

-92.024,52

-613.078,05
102.315,64

759.897,43
102.315,64

0,00
-510.762,41
21.072,65

13.162,34
0,00
0,00
875.375,41
21.072,65

0,00
-489.689,76

21.640,89
0,00
0,00
0,00
918.088,95

13.162,34

1.465.000,00

-78.862,18

0,00

21.640,89
0,00
0,00

1.465.000,00

-57.221,29

Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω τελικών
οικονομικών καταστάσεων της 31/12/13.
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5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5.1 Έτος ίδρυσης 1986. Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας άμεσες λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί στο
σπίτι, το κατάστημα, την επιχείρηση, με συνδρομητικές και με αμοιβή υπηρεσίες υδραυλικού,
ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ελαιοχρωματιστή και άλλων 40 ειδικοτήτων τεχνικών, 365 ημέρες το
χρόνο.
5.2 Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι:
Χρήστος Γεωργακόπουλος,Πρόεδρος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
Στέφανος Βερζοβίτης, Αντιπρόεδρος
Ανθή Ηλιοπούλου, Μέλος
Θωμάς Κωνσταντινίδης, Μέλος
Θεόδωρος Χρόνης, Μέλος
Χαράλαμπος Βαξεβάνης, Μέλος

6. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
6.1 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
Οι παρούσες τελικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας
κατά την συνεδρίασή του της 17/04/2014.
6.2 Λογιστικές Αρχές
6.2.1 Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ως ημερομηνία μετάβασης της εταιρίας στα ΔΠΧΠ ορίσθηκε η 1 η Ιανουαρίου 2004, οπότε και
συντάχθηκε ο ισολογισμός έναρξης.
6.2.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
Το συναλλακτικό νόμισμα της Εταιρίας είναι το Ευρώ (€).
6.2.3 Συμψηφισμός Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων.
Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του
καθαρού ποσού στις Οικονομικές Καταστάσεις, γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για
συμψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για διακανονισμό του καθαρού
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ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού
τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης.
6.2.4 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως αξιόγραφα διαθέσιμα
για πώληση βάσει των προθέσεων της διοίκησης της εταιρείας κατά την ημερομηνία αγοράς των
αξιόγραφων.
Τα αξιόγραφα αυτά μπορούν είτε να κρατούνται μέχρι τη λήξη τους είτε να πωλούνται προκειμένου
να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από μεταβολή των επιτοκίων ή των
τιμών.
Τα διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους, κατά την
ημερομηνία συναλλαγής στην οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες συναλλαγής. Μεταγενέστερα
της ημερομηνίας αγοράς τους, τα διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους.
Η εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση αξιόγραφων, τα οποία διαπραγματεύονται σε
οργανωμένες αγορές, προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τιμές που παρέχονται από τις
συγκεκριμένες αγορές, από διαπραγματευτές αξιόγραφων ή από μοντέλα προεξόφλησης μελλοντικ ών
ταμειακών ροών. Αναφορικά με τους διαθέσιμους προς πώληση μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι δεν
διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται με εφαρμογή
αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης.
Τα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές της εύλογης αξίας των διαθέσιμων προς
πώληση αξιόγραφων καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, έως ότου τα συγκεκριμένα αξιόγραφα
πωληθούν ή διατεθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όποτε και τα αντίστοιχα κέρδη/ζημίες
μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
Μία επένδυση σε ένα αξιόγραφο θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση της αξίας της όταν η
λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία της και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η πτώση της
αξίας της έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που καθιστά μη εφικτή την ανάκτηση του επενδυμένου
κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον.
Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
Ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Ε ταιρίας από τη
στιγμή που η Εταιρία παύει να έχει τον έλεγχο των συμβατικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το
χρηματοοικονομικό μέσο. Ο έλεγχος των δικαιωμάτων του χρηματοοικονομικού μέσου παύει να
υφίσταται ή όταν πωληθεί ή όταν οι ταμιακές εισροές, που σχετίζονται με αυτό, μεταβιβαστούν σε
ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

6.2.5 Διαχείριση Κινδύνων
Οι εργασίες της εταιρείας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους κυρίως από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία και της λοιπές απαιτήσεις ,καθώς και από της βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Ο κίνδυνος από μία μελλοντική πιθανή μεταβολή της ή περισσοτέρων από τα στοιχεία που ακολουθούν:
α)Επιτόκιο
Επηρεάζει σημαντικά την παρούσα αξία των υποχρεώσεων αλλά και των επενδύσεων της εταιρίας. Η
εταιρία παρακολουθεί της μεταβολές του επιτοκίου, ελέγχει την αντιστοιχία της διάρκειας των
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υποχρεώσεων της με τη διάρκεια των χρεογράφων της και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του
κινδύνου.
Β) Πίστωση
Κίνδυνο για την εταιρία αποτελεί η αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από της πελάτες της
Η εταιρία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεών της και λαμβάνει μέτρα για τον διακανονισμό της.
Γ) Ρευστότητα
Σχετίζεται με την αδυναμία της έγκαιρης αποπληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρίας.
Η εταιρία παρακολουθεί της υποχρεώσεις της και φροντίζει για την έγκαιρη αποπληρωμή
παρακολουθώντας της ταμειακές εισροές και εκροές και εξασφαλίζοντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα.
Ε) Τιμές Αγοράς
Η διακύμανση των τιμών αγοράς των χρεογράφων επηρεάζουν την καθαρή θέση της εταιρείας καθότι τα
χρεόγραφα αυτά αποτιμώνται σε τρέχουσες αξίες.
6.2.6 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίστηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στο
αναπόσβεστο κόστος τους και αποσβένονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με τους
συντελεστές που εφαρμόζοντο κατά την ημερομηνία αυτή.
6.2.7 Ασώματες ακινητοποιήσεις
Αφορά κατ΄ αποκλειστικότητα λογισμικά προγράμματα τα οποία αποτιμώνται στην αξία κτήσης
τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων θεωρείται ως
ωφέλιμη ζωή τους τα 3-5 έτη.
6.2.8 Απομείωση αξίας στοιχείων του Ενεργητικού
Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει την
αξία των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση απομείωσης
της αξίας τους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση διερευνάται κατά πόσον η λογιστική αξία των
συγκεκριμένων περιουσιακών
στοιχείων μπορεί να ανακτηθεί και σε αρνητική περίπτωση
διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση.
6.2.9 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Για τους σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
νοούνται τα υπόλοιπα των μετρητών και των καταθέσεων όψεως στις τράπεζες.
6.2.10 Προβλέψεις
Η Εταιρία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρομένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων,
β) θεωρείται πιθανή η εκροή οικονομικών πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης, και
γ) είναι εφικτό να προσδιοριστεί με τρόπο αντικειμενικό το ποσό της υποχρέωσης.
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6.2.11 Παροχές σε εργαζόμενους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20 η εταιρία, καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή
απολυόμενους υπαλλήλου της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση).
Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να
καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζόμενους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από
την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19
«Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, οι
μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από αναλογιστή με την
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την
προεξόφληση χρησιμοποιείται το μέσο επιτόκιο του τελευταίου εξαμήνου των μακροπρόθεσμων
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου εικοσαετούς διάρκειας.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που μπορεί να προέλθουν από διαφοροποίηση των αρχικών
παραδοχών και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης
καταχωρούνται στα αποτελέσματα ανάλογα με την υπολειπόμενη εργασιακή ζωή των εργαζομένων.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξο δο
όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
6.2.12 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία
πραγματοποιούνται τα κέρδη.
Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου γίνεται με τη μέθοδο του ισολογισμού και προσδιορ ίζεται
για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και
της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις.
Τα φορολογικά οφέλη τα οποία δύνανται να προκύψουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές
που μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις προς συμψηφισμό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία
όταν θεωρείται πιθανή η πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι
επαρκή για το συμψηφισμό των σωρευμένων φορολογικών ζημιών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων.
6.2.13 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία ανήκει στον όμιλο της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. και παρέχει τις υπηρεσίες στο
πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της προς την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. και τις λοιπές
εταιρείες του ομίλου.
Οι όροι συνεργασίας δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθεις εφαρμοζόμενους όρους στα
πλαίσια της εκτέλεσης των εργασιών της εταιρείας με μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

13

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

6.2.14 Κέρδη ανά Μετοχή
Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το καθαρό κέρδος ή ζημιά της
περιόδου που αναλογεί στους κατόχους των μετοχών με το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.
6.2.15 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη
συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.
Τόκοι – Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων
(λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου).
Μερίσματα – Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα
είσπραξής τους , δηλαδή μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ανά τομέα δραστηριότητας
- Γεωγραφικός τομέας
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και κατά συνέπεια όλα τα έσοδα – έξοδα της περιόδου
αφορούν συναλλαγές εντός της χώρας.
Επιχειρηματικός τομέας
.Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης, παρέχοντας άμεσες λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί στο σπίτι, το
κατάστημα, την επιχείρηση, με συνδρομητικές και με αμοιβή υπηρεσίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου,
ηλεκτρονικού, ελαιοχρωματιστή και άλλων 40 ειδικοτήτων τεχνικών, καθώς και με την πώληση
ανταλλακτικών απαραιτήτων για τις εν λόγω και επισκευές.
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Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα με την κατάσταση οικονομικής θέσης και συνολικών εσόδων
κάθε τομέα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Υπηρεσίες
Καθαρισμού&
διαχείρισης

Υπηρεσίες
Βοήθειας

3.698,98
2.231,27
1.424,32
154.720,87

31.441,33
18.965,82
12.106,73
1.315.127,35

1.849,49
1.115,64
712,16
77.360,43

22.338,89

189.880,60

11.169,45

299.045,65

522.434,59

184.414,33

1.567.521,83

92.207,17

458.015,05

2.302.158,38

1.465.000,00
-546.911,05

1.465.000,00
-546.911,05

918.088,95

918.088,95

Εμπορικός
Κλάδος
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μη
κατανεμόμενα

158.969,40

Σύνολο
31/12/2013

36.989,80
181.282,13
14.243,21
1.547.208,65

10.019,31
118.745,58

85.164,14
1.009.337,46

5.009,65
59.372,80

586,94
95.833,55

100.780,04
1.283.289,39

128.764,89

1.094.501,60

64.382,45

1.014.509,44

2.302.158,38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

1.1 - 31.12.2013
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εσοδα από επισκευές και συντηρήσεις
Εσοδα από υπηρεσίες υγείας
Μείον Κόστος παροχής υπηρεσιων
Μικτό Αποτέλεσμα από παροχή υπηρεσιων(α)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Πωλήσεις
Μείον Kόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα (β)

1.1 - 31.12.2012

6.491.735,27
280.377,12
5.849.812,44
922.299,95

6.585.793,50
347.161,79
6.048.149,29
884.806,00

367.297,06
401.510,25
-34.213,19

183.626,49
271.747,07
-88.120,58

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

888.086,76

796.685,42

Εξοδα Διοικήσεως
Εξοδα Διαθέσεως
Λοιπά Εσοδα-Εξοδα
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
(Μείον) Φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

658.799,83
161.923,70
52.106,04
15.257,19
-5.815,46
21.072,65

440.885,08
179.243,21
30.269,20
146.287,93
43.972,29
102.315,64
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8. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.
8.1 Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

31/12/2013
31/12/2012
(Ποσά σε € )
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Παροχή υπηρεσιων
ΣΥΝΟΛΟ

367.297,06
6.772.112,39
7.139.409,45

183.626,49
6.932.955,29
7.116.581,78

8.2 Κόστος πωλήσεων.
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής:

Κόστος πωληθέντων εμπρευμάτων (α)
Κόστος υπηρεσιών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές Αμοιβές-Παροχές Τρίτων
Φόροι-τέλη
Αποσβέσεις
Τηλεπικοινωνίες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο κόστους υπηρεσιων (β)
Γενικό σύνολο (α)+(β)

31/12/2013
31/12/2012
(Ποσά σε € )
401.510,25
268.503,29
2.951.789,94
2.828.161,78
31.618,95
4.631,29
11.380,23
22.230,25
5.849.812,44
6.251.322,69

16

2.720.113,58
3.183.640,08
29.101,97
9.901,96
30.817,71
77.817,77
6.051.393,07
6.319.896,36

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

8.3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

31/12/2013
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές Αμοιβές-Παροχές Τρίτων
Φόροι -τέλη
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

353.436,17
229.797,46
7.049,44
12.734,61
55.782,15
658.799,83

31/12/2012
188.702,12
92.021,09
9.165,91
15.873,30
135.122,66
440.885,08

8.4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

31/12/2013
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων
Παροχές τρίτων
Λοιπά
Σύνολο

85.836,20
66.258,50
1.142,06
8.686,94
161.923,70

31/12/2012
148.953,71
0,00
17.643,39
12.646,11
179.243,21

8.4.1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το συνολικό κόστος προσωπικού το οποίο επιβάρυνε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα
διάθεσης και το κόστος εσόδων έχει ως εξής:

Μισθοί και Ημερομίσθια
Κοινωνική ασφάλιση
Λοιπές παροχές
Σύνολο

31/12/2013

31/12/2012

2.631.021,10
721.910,50
51.456,75
3.404.388,35

2.339.744,23
658.824,60
59.200,58
3.057.769,41

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού έχει ως εξής:
31.12.2013

31.12.2012
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300

307

8.5 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων είναι το άθροισμα του
τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος
βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης
Τον Ιούλιο του 2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός Νόμος 4172/2013, σύμφωνα με τον οποίο ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται από 20% σε 26% για την χρήση
2013 και μετά. Επιπλέον, επιβάλλεται 10% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν ημεδαπές
εταιρείες, η οποία επιβαρύνει τον δικαιούχο και εφαρμόζεται σε διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται
από την Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο από την 1/1/2014. Ο φόρος αυτός παρακρατείται
από την Εταιρία που διανέμει τα κέρδη και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων.
Το σύνολο για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως αναλύεται ως
εξής:

31/12/2013
Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρ.
Αναβαλλόμενος Φόρος
Σύνολο

26.486,82
0,00
-32.308,28
-5.821,46

31/12/2012
40.064,09
0,00
3.908,20
43.972,29

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές μετά
από έλεγχο οριστικοποιήσουν στις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο
βαθμό που αναγνωρίζονται από στις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το
συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Κατά συνέπεια οι φορολογικές
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Η έκβαση του φορολογικού
ελέγχου για τη χρήση 2010 δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν
έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Για τις
χρήσεις 2011 ως και 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις
2011 και 2012 εκδόθηκε «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» με «Συμπέρασμα χωρίς Επιφύλαξη»
ενώ ο έλεγχος της χρήσης 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. (Αν
μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις) .
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8.6 ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ.
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής:

Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών
Βασικά και μειωμένα κέρδη κατά μετοχή(ποσά σε ευρώ)
Κέρδη(Ζημιές)ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους(ποσά σε ευρώ)

31/12/2013

31/12/2012

21.072,65
500.000,00
0,00
0,042

102.315,64
500.000,00
0,00
0,205

9. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
9.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Η κίνηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μέχρι την 31.12.13 έχει
ως εξής:
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Μηχανήματα

Έναρξη
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και Απομειώση
Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 01/01/2012
Πλέον:
Αγορές/ Μεταφορές
Μείον:
Πωλήσεις
Απόσβεση περιόδου/μειώσεις πωληθέντων
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2012
Πλέον:
Αγορές/ Μεταφορές
Μείον:
Πωλήσεις/ Μεταφορά
Απόσβεση περιόδου/μειώσεις πωληθέντων
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2013

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

117.183,39
92.976,95
24.206,44

5.656,71
3.397,60
2.259,11

1.942,12

2.032,03

6.341,92

10.316,07

9.350,31
16.798,25

6.124,47
-2.519,05
685,72

14,35
12.763,26
22.631,72
9.350,64

6.138,82
19.594,52
40.115,69
0,00
11.850,64

-0,54
10.345,78
21.637,12

-0,54
14.977,07
36.989,80

2.500,00

184.651,88 307.491,98
155.584,47 251.959,02
29.067,41 55.532,96

4.443,58
14.854,67

187,71
498,01

Ανακεφαλαίωση
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και Απομειώση
Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/2012

119.125,51
102.327,26
16.798,25

1.564,27
878,55
685,72

190.979,45 311.669,23
168.347,73 271.553,54
22.631,72 40.115,69

Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και Απομειώση
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2013

121.625,51
106.770,84
14.854,67

1.564,27
1.066,26
498,01

200.330,63 323.520,41
178.693,51 286.530,61
21.637,12 36.989,80

9.2 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

31/12/2013 31/12/2012
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Συνταξιοδοτικές & άλλες παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων
Φορολογικές ζημίες εκπιπτόμενες
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων
Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων
Λοιπες Απαιτησεις/Υποχρεώσεις
Διαφορά απαιτήσεων / υποχρεώσεων
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109.200,00
19.227,32
20.931,14
0,00

84.000,00
12.125,06
20.303,54
0,00

0,00

0,00

0,00
149.358,46

0,00
116.428,60
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9.3 Εμπορικοί χρεώστες
Οι απαιτήσεις αυτές αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
μείον προβλέψεις
Αξιόγραφα (επιταγές εισπρ.κ.λ.π)
Σύνολο

31/12/2013

31/12/2012

1.928.055,71
-420.400,42
39.553,36
1.547.208,65

2.432.337,50
-420.247,16
38.267,90
2.050.358,24

9.4 ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ.

31/12/2013
ΜΕΤΟΧΕΣ
Εισηγμένες
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Εσωτερικού
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2012

0,00

0,00

66.230,71
0,00
66.230,71

45.217,40
0,00
45.217,40

9.5 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
Αφορούν απαιτήσεις από διαφόρους ως εξής:

Προκαταβληθέντες φόροι στο Ελληνικό Δημόσιο
Δάνεια -προκαταβολές στο προσωπικό
Λοιπες απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2013

31/12/2012

70.657,74
14.732,50
157.708,62
243.098,86

34.421,73
20.569,07
155.452,79
210.443,59

9.6 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής:

31/12/2013

31/12/2012
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Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

788,76
212.316,26

25.580,04
164.674,21

213.105,02

190.254,25

9.7 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται την 31/12/2013 σε 1.465.000 € διαιρούμενο σε 500.000
κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης.
9.8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ.
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής:
31.12.2013

31.12.2012

Αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου
σε ευρώ
Αποθεματικά αποτίμησης στην εύλογη αξία
διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων

2.351,43

2.351,43

-59.573,29

-81.214,20

Σύνολο

-57.221,86

-78.862,77

9.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζόμενους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από
την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19
«Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, οι
μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από αναλογιστή με την
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά χρήση έχουν ως εξής:

Υποχρεώσεις για παροχές προσωπικού
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Εξοδο που επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως
Σύνολο υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού

31/12/2013 31/12/2012
86.867,06 106.408,06
13.326,04 -19.541,00
100.193,10
86.867,06

Βασικές Παραδοχές
Επιτόκιο προεξόφλησης
Ποσοστό μελλοντικής αύξησης μισθών

4,50%
5%
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Σχετικά με τις υποθέσεις (παραδοχές) που έγιναν για τον υπολογισμό των ανωτέρω υποχρεώσεων
σημειώνουμε αναλυτικότερα τα εξής:
Οι υποθέσεις έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα και προορίζονται να καλύψουν όλη την περίοδο μέχρι
την αποχώρηση και του τελευταίου από τα ενεργά μέλη και μέχρι την καταβολή και της τελευταίας
οφειλόμενης παροχής. Από τις υποθέσεις αυτές εκείνες πού έχουν την σημαντικότ ερη επιρροή πάνω
στα αποτελέσματα της εκτίμησης είναι οι οικονομικές υποθέσεις. Στην συνέχεια τίθενται οι
δημογραφικές υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με τις μετακινήσεις μελών προς και από την ομάδα.
Επιτόκιο Προεξόφλησης.
Έχει γίνει υπόθεση επιτοκίου 4,5% ετησίως θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα μέσο επίπεδο
επιτοκίου της αγοράς με βάση τις διαμορφωμένες κατά την παραπάνω ημερομηνία συνθήκες.
Αύξηση Αποδοχών
Έχει γίνει υπόθεση αύξησης των αποδοχών κάθε μέλους με 3,5% ετησίως σαν αντιστάθμισμα του
πληθωρισμού. Επιπρόσθετα έχει υποτεθεί και ένα 1,5% ετησίως λόγω βαθμολογικής προαγωγής του
εργαζομένου.
Δημογραφικές Υποθέσεις
Οι υποθέσεις πού παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τα διάφορα αίτια αποχώρησης από την ομάδα.
Θνησιμότητα
Για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης οι οποίες προκύπτουν από τον Νόμο 2112/20, έχει
χρησιμοποιηθεί ο ελληνικός πίνακας ΕΑΕ1990 για άνδρες και γυναίκες.
Νοσηρότητα
Δεδομένου του μακροχρόνιου ορίζοντα της αποτίμησης λάβαμε υπόψη πιθανότητες νοσηρότητας
χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο ελληνικό πίνακα EAE1990 για άνδρες και γυναίκες με μείωση του
ποσοστού νοσηρότητας στο 35%.
Ηλικίες Κανονικής Αποχώρησης
Έχει χρησιμοποιηθεί το 62 έτος ηλικίας για τις γυναίκες και το 65 για τους άνδρες.
Άλλα Αίτια Αποχώρησης
Σαν άλλα αίτια αποχώρησης θεωρούμε την καταγγελία συμβάσεως και την αποχώρηση χωρίς
δικαίωμα παροχής ν2112/20 (όπως η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης, κ.λ.π) Λαμβάνοντας
υπόψη την εμπειρία της επιχείρησης σχετικά με την αποχώρηση λόγω καταγγελίας σύμβασης το
αντίστοιχο ποσοστό εκτιμήθηκε ίσο προς 2% .
9.10 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Το υπόλοιπο των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

1.1 – 31.12.2013
162.730,10
3.774,56
16.971,26
183.475,92

1.1 – 31.12.2012
199.836,19
132.900,55
109.276,15
442.012,89

10. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Κατά συνέπεια οι φορολογικές
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2010 έως και 2013. Για τις
χρήσεις 2011 ως και 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος τ ης
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χρήσης 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. (Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις ε κτιμούμε
ότι αυτές δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).
Επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και
λειτουργία της εταιρίας.
Εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίστανται κανένα εμπράγματο βάρος.
11. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν
ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά
γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρίας
Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση
της διεύθυνσης της εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που
έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας..
Χαλάνδρι, 17 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡ. Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Χ 164312

ΓΕΩΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΔΤ Μ-726389

ΧΑΡ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 042317
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0052762 Α ΤΑΞΕΩΣ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
Δεκεμβρίου 2013, 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.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, 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, 2 Μαΐου 2014
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
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