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Έδξα : ΓΡΟΜΟ Α5-ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ , Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ ΑΠO 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2013 - 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΠXA)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΑΛΔΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ".
πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο ΑΛΔΗ ΑΒΔΔ όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Νόκηκνπ
Διεγθηή.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο/ ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β)
ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ θαη Τπνρξεώζεωλ (α)+(β)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΛΑΗΩΝ
πνζά εθθξαζκέλα ζε (€)
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (1/1/2013 & 1/1/2012 αληίζηνηρα)
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ρξήζεο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31/12/2013 & 31/12/2012 αληίζηνηρα)

ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ:
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ:
ΜΔΛΟ:
ΜΔΛΟ:
ΜΔΛΟ:
ΜΔΛΟ:
ΜΔΛΟ:

ΑΝΣΩΝΗΟ Γ.ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ
ΜΗΥΑΖΛ Κ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ
ΣΑΤΡΟ Η.ΚΛΑΒΑΚΖ
ΗΩΑΝΝΖ Ν.ΑΡΣΗΝΟ
ΝΗΚΖΣΑ Η.ΠΟΘΟΤΛΑΚΖ
ΓΔΩΡΓΗΟ Γ. ΠΑΝΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ Α.ΓΗΑΛΑΜΗΓΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
1/1 - 31/12/2013
6.304.124,93
102.010,27
0,00
11.659.686,51
506.652,39
11.145,35

1/1 - 31/12/2012
(Αλακνξθωκέλε)
6.709.409,01
102.010,27
0,00
9.819.885,55
1.316.163,02
10.618,91

18.583.619,45

17.958.086,76

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)
πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο
Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
Καηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο εηαηξείαο

3.554.574,56
7.803.018,60
11.357.593,16
0,00
1.397.640,33
0,00
5.828.385,96
7.226.026,29

3.554.574,56
7.725.113,42
11.279.687,98
0,00
1.212.743,38
0,00
5.465.655,40
6.678.398,78

18.583.619,45

17.958.086,76

1/1 - 31/12/2013
11.279.687,98
0,00
77.905,18
11.357.593,16

1/1 - 31/12/2012
(Αλακνξθωκέλε)
10.841.695,33
0,00
437.992,65
11.279.687,98

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή – (ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλ. απνζβέζεσλ

16.360.802,04
5.753.991,06
708.837,33
707.753,25
78.167,62
-262,44
77.905,18

1/1 - 31/12/2012
(Αλακνξθωκέλε)
16.330.830,43
6.057.702,70
562.942,57
561.603,42
435.898,64
2.094,01
437.992,65

77.905,18

437.992,65

1.996.952

1.996.952

0,0390
0,0000

0,2193
0,0000

1.138.723,41

1.111.776,06

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έκκεζε κέζνδνο
1/1 - 31/12/2013

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)
Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Πιένλ / Μείνλ Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ
Απνηειέζκαηα ( έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο)
Πιένλ/
κείνλ
πξνζαξκνγέο
γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
Υξεσζηηθνί
ηόθνη
θαη ζπλαθή έμνδα
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξ/σλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείον :
Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
1. Θέκα επηθύιαμεο: Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα πξόζζεηνπο θόξνπο θαη πξνζαπμήζεηο ζε ζρέζε
κε ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε 2010.
2. Σα θνλδύιηα ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ησλ
ζεκεηώζεσλ επί απηώλ έρνπλ αλακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΛΠ 19 θαη ΓΛΠ 8 ώζηε λα θαηαζηνύλ
ζπγθξίζηκα εμαηηίαο ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΛΠ 19 "Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο". Παξαπέκπνπκε ζηε εκείσζε 2.3.
3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε κε εηζεγ-

1/1 - 31/12/2013

1/1 - 31/12/2012

707.753,25

561.603,41

429.886,08
-21.337,94
-35.667,59
0,00
1.084,08

548.833,49
114.762,51
-35.667,59
-2.396,33
1.339,14

30.347,27
-1.083.237,78
521.952,08

-117.687,94
-1.355.192,19
610.712,24

-945,53
-524.725,55
25.108,37

-1.064,75
-167.131,41
158.110,58

0,00
-24.602,00
0,00
20,06
-24.581,94

0,00
-168.560,57
2.400,00
33,53
-166.127,04

0,00
0,00

0,00
0,00

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

κέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ "ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ ΑΒΔΔ" κε έδξα ηελ Διιάδα, κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 51%
ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαη ελζσκαηώλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο.
4. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.
5. Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ρξήζε 2010. Ηδηαίηεξα γηα ηηο ρξήζεηο 2011 - 2013 ε εηαηξία έρεη
ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994.
6. Δηδηθόηεξα ηα πνζά ησλ ζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αλαιύνληαη σο εμήο:
α) Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο - επίδηθνπο πειάηεο
709.818,79 €
44.142,71 €
β) Πξόβιεςε γηα Απνκείσζε Απνζεκάησλ
4.108,05 €
γ) Πξόβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνύ
758.069,55 €
ύλνιν Πξνβιέςεσλ

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπκκεηνρώλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ /εθξνώλ από Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

526,43
10.618,92

-8.016,46
18.635,37

7. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηόζν ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο όζν θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο
ήηαλ 2 άηνκα.
8. Σα πνζά ησλ αγνξώλ \ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο από θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε
ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ ππνρξεώζεσλ \ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηα
ζπλδεδεκέλα κέξε ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο εκθαλίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα :
α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
16.746.054,43 €
β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
14.150.223,34 €
γ) Απαηηήζεηο
11.659.686,51 €
δ) Τπνρξεώζεηο
4.938.731,53 €
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
0,00 €
9. Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.
10. ηα πάγηα ηεο εηαηξείαο νπδέλ εκπξάγκαην βάξνο πθίζηαηαη.
11.Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη θαηά 100% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο BULZYMCO LTD ε νπνία ζπκκεηέρεη κε
πνζνζηό 100% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ALESIS BULGARIA EOOD νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε εηαηξεία
ΜΠΑΡΜΠΑΣΑΘΖ ΑΒΔΔ κε ηελ κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο.
12. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο αλαιύνληαη σο εμήο:

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

11.145,35

10.618,91

1/1-31/12/2013

Επανεκτίμηςη υποχρεώςεων παροχών προςωπικοφ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ επί τησ επανεκτίμηςησ τησ υποχρέωςησ παροχών
προςωπικοφ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ επί τησ επανεκτίμηςησ τησ υποχρέωςησ παροχών
προςωπικοφ λογω τησ μεταβολήσ ςτο φορολογικό ςυντελέςτή
Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ από Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

Θεζζαινλίθε 26 Μαξηίνπ 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΑΝΣΩΝΗΟ Γ.ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ
ΑΓΣ : Φ 089697

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

O ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΜΗΥΑΖΛ Κ.ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ
ΑΓΣ: ΑΖ 663564

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Υ. ΓΟΣΟ
ΑΓΣ: AZ 360957
ΑΡ. ΑΓΔΗΑ Α' ΣΑΞΖ 0030488

1/1-31/12/2012

-354,69 €

2.617,51 €

92,25 €

-523,50 €

0,00 €
-262,44 €

0,00 €
2.094,01 €

