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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της DIPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της DIPO Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος , µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 δικλίδες, 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 δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των
εσωτερικών δικλίδων 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
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Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 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 ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Λ. Πέρρος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 11951
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ « DIPO Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2012
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για την
χρήση από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2012.

Επιδόσεις, Χρηµατοοικονοµική θέση και Ετήσια Ανασκόπηση Πεπραγµένων
Κατά τη χρήση του 2012 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες
ευρώ περίπου ή κατά ποσοστό 10% του κύκλου εργασιών της προηγούµενης χρονιάς. Το µικτό κέρδος
διαµορφώθηκε στο ποσόν των 542 χιλ ευρώ έναντι 505 χιλ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης, ενώ σαν
ποσοστό επί των πωλήσεων έµεινε σταθερό σε 19%. Συνεχίστηκε η προσπάθεια αναδιοργάνωσης της
εταιρείας. Έγιναν προσπάθειες ενίσχυσης της λειτουργίας της Έκθεσης στο υποκατάστηµα µας στο Βοτανικό
που ειδικεύεται στην πώληση ειδών που απευθύνονται περισσότερο στον τελικό και οικιακό χρήστη
(πατώµατα, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπα).Το αποτέλεσµα της χρήσης πριν από φόρους τόκους, επενδυτικά
αποτελέσµατα και αποσβέσεις (EBITDA) ήταν αρνητικό 114.369,44 ευρώ έναντι θετικού αποτελέσµατος το
2011 ποσού 13.112,79 ευρώ. Το αποτέλεσµα της χρήσης µετά από φόρους ήταν αρνητικό 162.098,97 ευρώ
έναντι ζηµιάς 26.558,58 ευρώ το 2011.
Στη χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012 σταθεροποιήθηκε η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων στις
112 ηµέρες, ενώ ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων µας ελαττώθηκε σε 138 ηµέρες από 163 την
προηγούµενη χρονιά. Παρά το ότι αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη σηµειώνουµε ότι χρειάζεται περεταίρω
βελτίωση, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες κεφαλαίων κίνησης για την Εταιρεία. Θετική
παράµετρο για την βελτίωση των ταµειακών ροών της Εταιρείας αποτελεί η αύξηση των πωλήσεων λιανικής
σαν ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων. Στόχο για την τρέχουσα χρήση αποτελεί µεταξύ των άλλων
και η βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων, µε την εφαρµογή ολοκληρωµένου
συστήµατος διαχείρισης αγορών και πωλήσεων (just-in-time).
Η οικοδοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία το 2012 παρουσίασε περεταίρω πτώση κατά
28,7% σε σχέση µε το 2011, ενώ κατά την διάρκεια του 2011, είχε παρουσιαστεί επίσης πτώση κατά 43,70%
σε σχέση µε το 2010. Η αρνητική επίδραση που έχει η χρηµατοοικονοµική κρίση στην οικοδοµική
δραστηριότητα στην χώρα µας και συνεπακόλουθα στον κλάδο της ξυλείας είναι φανερό ότι δηµιουργεί νέα
δεδοµένα στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και απαιτεί προσαρµογή της εµπορικής πολιτικής της
Εταιρείας. Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκε η λειτουργία των δύο υποκαταστηµάτων µας µε την προσθήκη
νέου προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών, µε αντίστοιχη αύξηση του κόστους λειτουργίας τους.
Πωλήσεις και Αποτελέσµατα
Οι Πωλήσεις της Εταιρείας έφθασαν τα 2,88 εκ € έναντι 2,61 εκ € της προηγουµένης χρήσης. Τα Μικτά
Κέρδη διαµορφώθηκαν στις 543 χιλ .€ έναντι 505 χιλ € και η χρήση έκλεισε µε ζηµιά προ φόρων 162,71
χιλ.€ έναντι ζηµιάς 29,38 χιλ. € της προηγουµένης χρήσης. Μετά τον υπολογισµό των φόρων προκύπτει
αρνητικό αποτέλεσµα 162,10 χιλ. € έναντι 26,56 χιλ.€ ζηµιάς της προηγούµενης χρήσης.
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Χρήση
Πωλήσεις
Μικτό Κέρδος
ΕΒΙΤDA

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011
2.880.037,46
2.610.576,22
542.392,96
505.093,50
-114.369,44
13.112,79

Σηµαντικά Γεγονότα
Πέραν των γεγονότων τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί, δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα στην διάρκεια του
2012, που να αφορούν την Εταιρεία.

Προβλεπόµενη Εξέλιξη, Προοπτικές
Στο πρώτο τρίµηνο του 2013 πραγµατοποιήθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 8% σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2012. Οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά µας υποχρεώνουν να
είµαστε συγκρατηµένοι στις προβλέψεις µας σχετικά µε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρονιάς. Η ένταση
των προσπαθειών της ∆ιοίκησης και του προσωπικού, µε την εισαγωγή νέων προϊόντων που απευθύνονται
στον τελικό καταναλωτή, την προβολή µέσω των εκθέσεων µας, την άµεση εξυπηρέτηση από το ειδικευµένο
προσωπικό των πωλήσεων, την λειτουργία συστήµατος προµηθειών just-in-time, αποτελούν µέτρα για την
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Εταιρείας. Έτσι παρ’ όλες τις δυσχέρειες της αγοράς, τα
µέτρα που εγκαίρως έχει λάβει η ∆ιοίκηση για την αντιµετώπιση της αρνητικής συγκυρίας, αλλά και
αναµενόµενη αντιστροφή του αρνητικού κλίµατος στην αγορά, µας κάνει πιο αισιόδοξους από πέρσι
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Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες.
Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος
Το 2012 δεν υπήρξε ανάγκη χρηµατοδότησης των αναγκών της Εταιρείας µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο σε ευρώ και ως εκ τούτου δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικούς
κινδύνους.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες µε
µειωµένο βαθµό απωλειών. Η Εταιρεία έχει ένα εκτεταµένο πελατολόγιο και κανείς από τους πελάτες δεν
καλύπτει ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του συνολικού τζίρου. . Είναι συνεπώς περιορισµένος ο βαθµός
επισφαλειών από µη είσπραξη απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις που κατά τη χρήση διαπιστώνονται επισφάλειες η
Εταιρία σχηµατίζει σχετική πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της περιόδου. Περαιτέρω επιδείνωση
των συνθηκών της αγοράς θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα ρευστότητας στην εταιρεία.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισµένος αφού οι δείκτες τόσο της γενικής όσο και της άµεσης ρευστότητας
διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα . Όµως , µία περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς και του τραπεζικού
συστήµατος γενικότερα , θα µπορούσε να αναιρέσει τις εν λόγω δυνατότητες µας.

Κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία
∆ιανοµή κερδών
Το αποτέλεσµα της χρήσης είναι αρνητικό και εποµένως δεν δίδεται µέρισµα στους µετόχους
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Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της χρήσης
Πέραν των γεγονότων τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί ,δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του
ισολογισµού της 31/12/2012 ,που να αφορούν την Εταιρεία .

Ελευσίνα, 28 Μαρτίου 2013

Η Πρόεδρος του ∆.Σ.

Σοφία Α. Γεράρδη
Η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση που αποτελείται από
τέσσερις σελίδες (4) είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία
29Μαρτίου 2013.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Λ. Πέρρος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 11951
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

DIPO Α.Ε.

Χρήσεως 2012

Σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
Σηµ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

31.12.2011

263.007,67
12.207,05
8.609,00

243.747,07
12.207,05
7.995,20

283.823,72

263.949,32

728.571,92
1.363.433,03
34.030,69
54.170,69

544.607,55
1.480.300,80
38.536,35
81.987,31

2.180.206,34

2.145.432,01

2.464.030,06

2.409.381,33

401.410,00
34.978,63
-146.508,35

401.410,00
34.978,63
15.590,62

289.880,28

451.979,25

6.8

0,00

0,00

6.9
6.10

43.045,00
17.435,69

39.976,00
17.435,69

60.480,69

57.411,69

2.038.337,83
15.603,79
59.727,47

1.855.988,40
4.692,66
39.309,33

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

2.113.669,09

1.899.990,39

Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.174.149,78

1.957.402,08

2.464.030,06

2.409.381,33

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα Εµπορευµάτων
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα

6.1
6.2
6.8

31.12.2012

6.3
6.4
6.4
6.5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο

6.6
6.7

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

6.11
6.12
6.11
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
Σηµ
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτά Κέρδη
Άλλα Έσοδα
Έξοδα ∆ιοικήσεως
Έξοδα ∆ιαθέσεως
Άλλα Έξοδα
Κέρδη προ φόρων , τόκων και
επενδυτικών αποτ/των
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Λοιπά Συνολικά Έσοδα/έξοδα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

6.13
6.14

31.12.2012

31.12.2011

6.15
6.17
6.18
6.16

2.880.037,46
-2.337.644,50
542.392,96
47.566,79
-158.478,71
-557.474,20
-35.822,37

2.610.576,22
-2.105.482,72
505.093,50
55.717,00
-80.755,87
-493.649,46
-12.167,67

6.19

-161.615,53
228,19

-25.762,50
29,29

6.19

-1.125,44

-3.634,77

-162.712,79
613,80
-162.098,97
0,00
-162.098,97

-29.367,98
2.809,40
-26.558,58
-6.615,58
-33.174,16

-1,1832

-0,193

-114.369,44

13.112,79

6.20

Βασικά Κέρδη µετά από φόρους ανά
µετοχή
Κέρδη προ φόρων , τόκων, επενδυτικών
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2011
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους

401.410,00

Υπόλοιπα 31.12.2011

401.410,00

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατι
κά

∆ιαφ. Αναπρ.
6.615,58

Αποτ/τα εις
νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

34.978,63

42.149,20

(6.615,58)

0,00

(26.558,58)

(33.174,16)

0,00

34.978,63

15.590,62

451.979,25

Λοιπά
αποθεµατι
κά
34.978,63

Αποτ/τα εις
νέον
15.590,62

485.153,41

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Υπόλοιπα 01.01.2012
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους

401.410,00

451.979,25

0,00

0,00

-162.098,97

-162.098,97

Υπόλοιπα 31.12.2012

401.410,00

34.978,63

-146.508,35

289.880,28

∆ιαγράφηκε: 9
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IV.KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ)
1.1-31.12.2012

1.1-31.12,2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

-162.712,79

-29.367,98

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

47.446,10

38.875,29

Προβλέψεις

3.069,00

14.047,00

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας

-228,19

-859,08

1.125,44

3.634,77

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

-183.964,38

-223.820,78

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

121.373,44

-347.755,27

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

213.678,71

665.545,84

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον : προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-1.125,44

-3.634,77

0,00

-4.666,74

38.661,89

111.998,27

-66.706,70

-95.543,48

0,00

7.962,54

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

228,19

29,29

-66.478,51

-87.551,65

Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων

0,00

0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα

0,00

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0,00

0,00

-27.816,62

24.446,62

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου
(α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1.

Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία «DIPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΞΥΛΟΥ» , είναι Ανώνυµη Εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε Α.Μ.Α.Ε.
19730/03/Β/89/43(2009). Έχει έδρα το ∆ήµο Ελευσίνας. Ιδρύθηκε το 1989 (ΦΕΚ 2602/3-789 ) Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της εισαγωγής και εµπορίας πάσης φύσεως
ξυλείας επεξεργασµένης ή µη, δοµικών υλικών, προϊόντων ξύλου.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου 2012, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28 Μαρτίου 2013.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους :
ΓΕΡΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ
Πρόεδρος
ΓΕΡΑΡ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ
∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΓΕΡΑΡ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ
Αντιπρόεδρος
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟ
Μέλος
ΤΡΟΚΟΥ∆Η ΜΙΧΑΗΛ
Μέλος

2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 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
Θυγατρικές επιχειρήσεις
∆εν υπάρχουν ελεγχόµενες (θυγατρικές) από την Εταιρεία επιχειρήσεις. Έλεγχος υπάρχει όταν
η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές
δραστηριότητες µιας επιχείρησης µε σκοπό την απόκτηση οφέλους.

Συγγενείς επιχειρήσεις
Πρόκειται για εταιρείες στις οποίες ασκείται σηµαντική επιρροή ωστόσο δεν είναι θυγατρικές.
∆εν υπάρχουν συγγενείς επιχειρήσεις
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2.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακεκριµένο τµήµα του οµίλου και της Εταιρείας, το οποίο
διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων τοµέων. Γεωγραφικός τοµέας, είναι ένα διακεκριµένο τµήµα του οµίλου και
της Εταιρείας το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό
περιβάλλον το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα τοµέων
που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. Η Εταιρεία παρακολουθεί και παρουσιάζει
τους τοµείς µε βάση τα πωλούµενα προϊόντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι
δραστηριότητες της Εταιρείας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται µόνο στην Ελλάδα, θεωρούνται
ως ένας γεωγραφικός τοµέας.

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές
α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας του οµίλου και της Εταιρείας
εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο
λειτουργούν (λειτουργικό νόµισµα).

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των
ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 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.

2.5 Ενσώµατα πάγια
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην διάθεση των αγαθών
και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς απεικονίζονται στον ισολογισµό, στο κόστος,
µειωµένα µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις (πλην των γηπέδων) και τις ζηµίες αποµείωσης.
Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα., λοιπός εξοπλισµός)
απεικονίζονται στον ισολογισµό, στο αρχικό κόστος κτήσης τους, µείον της συσσωρευµένες
αποσβέσεις.
Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όλων των ενσώµατων παγίων επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση
την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων κατά την µετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα ∆.Λ.Π. την
1/1/2005.
Οι αποσβέσεις λογίζονται σύµφωνα µε την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων (εκτός από
τα γήπεδα) χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο, ώστε να αποσβεσθούν µέσω
αποτελεσµάτων, το κόστος ή η αξία αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην
περίοδο της ωφέλιµης ζωής τους.
Για την απόσβεση χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές :
Κτίρια
Μηχανήµατα
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

11,11-12,5%
15%
15-20%
12%
20%

Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού
στοιχείου, καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης
αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης.
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Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
της περιόδου που πραγµατοποιούνται, ενώ οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το
αρχικό κόστος κτήσης.Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για
αποµείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα
ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης
µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού
στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το
κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.

2.6 Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
Τα άυλα στοιχεία αφορούν κυρίως τα λογισµικά προγράµµατα , η αξία των οποίων
περιλαµβάνει το κόστος αγοράς τους, προσαυξηµένο µε τις δαπάνες που απαιτούνται
προκειµένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και µειωµένη κατά το ποσό των
σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες
δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν των
αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου
απόσβεσης. Η υπολειµµατική αξία του λογισµικού θεωρείται µηδέν.

2.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών
καταστάσεων. Τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της
αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο
για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών
ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

2.8 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης τους
και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων
συµπεριλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους φόρους και έξοδα εισαγωγής και κόστη µεταφοράς.
Το κόστος παραγωγής περιλαµβάνει τα άµεσα αναλωθέντα υλικά, τα άµεσα εργατικά καθώς
και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται για την παραγωγή των
ιδιοπαραγώµενων προϊόντων (όπου συντρέχει περίπτωση). Το κόστος προσδιορίζεται
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ετήσιου σταθµισµένου µέσου όρου.

2.9 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει
µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη
ότι ο όµιλος και 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 των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό
της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

2.10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και
χαµηλού ρίσκου.
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2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών,
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση
του µετοχικού κεφαλαίου ή της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των
επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος
(εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις
ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων
µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν
συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.

2.12 Αποθεµατικά
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εµπορικής Νοµοθεσίας,, η δηµιουργία τακτικού
αποθεµατικού, µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά από
φόρους, κερδών, είναι υποχρεωτική µέχρι να φτάσει το ύψος του αποθεµατικού στο 1/3 του
µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό διανέµεται µόνο κατά διάλυση της Εταιρείας,
µπορεί όµως να συµψηφιστεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων
δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες,. είτε παρέχουν
τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής
τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρα διενέργειας
επενδύσεων.

2.13 ∆ανεισµός
∆άνεια Τραπεζών
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα
τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

2.14 Φορολογία Εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος, περιλαµβάνει τρέχοντες και
αναβαλλόµενους φόρους.
(α)
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή
και απαιτήσεις προς τις φορολογικές αρχές, που σχετίζονται µε τους πληρωτέους
φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους
φόρους εισοδήµατος, που αφορούν την τρέχουσα ή τις προηγούµενες χρήσεις. Οι
τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και
φορολογικούς νόµους, που ισχύουν στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες
σχετίζονται.
(β)
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τον προβλεπόµενο συντελεστή
που
αναµένεται να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις καταχωρούνται, κατά την έκταση κατά την οποία προβλέπεται να υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος, για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς,
που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

2.15 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
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Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες.

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Ο όµιλος δεν έχει κανένα σχέδιο καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό για την
αφυπηρέτηση παρά µόνο σχέδια καθορισµένης συνεισφοράς σε κρατικά ασφαλιστικά ταµεία.
Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται µε αναλογιστική µελέτη από εγκεκριµένο
αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στο ποσό
που έχει αναγνωρισθεί.

2.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή για την
τακτοποίηση της υποχρεώσεως. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής
οικονοµικών ωφελειών ή εκροής πόρων αντίστοιχα.

2.17 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον
Όµιλο διαγράφονται πλήρως.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.

(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο τµηµατικής
ολοκλήρωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών.

(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού 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 οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους,
δηλαδή όταν εγκρίνονται από την γενική συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο όργανο
να τα χορηγεί.

2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των µετόχων.

2.19 Μισθώσεις
Μισθώσεις, στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τους εκµισθωτές και ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές
µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.

Η Εταιρεία ως µισθωτής
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση
την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας
αποτιµώµενα, κατά τη σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφ’ όσον είναι
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µικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική
υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρείται στον Ισολογισµό ως υποχρέωση από
χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και
σε καταβολή υποχρέωσης µε τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της
υποχρέωσης.

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς,
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. Η διαχείριση
του διεκπεραιώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσδιορίζει,
εκτιµά και αντισταθµίζει όταν απαιτείται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους .

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας γίνεται σε ευρώ.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις
γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Η Εταιρεία έχει ένα εκτεταµένο
πελατολόγιο και κανείς από τους πελάτες δεν καλύπτει ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του
συνολικού τζίρου. Είναι συνεπώς περιορισµένος ο βαθµός επισφαλειών από µη είσπραξη
απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις που κατά τη χρήση διαπιστώνονται επισφάλειες η Εταιρεία
σχηµατίζει σχετική πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της περιόδου.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισµένος αφού οι δείκτες τόσο της γενικής όσο και της άµεσης
ρευστότητας διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, και η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ικανά
όρια χρηµατοδότησης ,για την περίπτωση που τα χρειαστεί ,από τις συνεργαζόµενες τράπεζες
.

(δ) Κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, κατά την
διάρκεια της χρήσης δε υπήρξε ανάγκη για την χρήση τραπεζικών δανειακών κεφαλαίων.

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
α) Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει
εµπιστοσύνη εκ µέρους των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της ανάπτυξη.
β) Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιριών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i. Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την
διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων
σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά
για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.
ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½
του µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική
Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την
λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του
µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η Εταιρεία
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µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση, µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον.
iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του
Τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης
διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις
Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του
φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
v. Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του
καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την
Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό
Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που
παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70%
του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να
αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.
γ) Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την
νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια.

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα
ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των
µελλοντικών γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες.

5α. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2012
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Μεταβιβάσεις
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεµβρίου 2011, L
305/23.11.2011)
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις
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χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην
οικονοµική θέση µιας οντότητας. Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά
των συναλλαγών σχετικά µε τις µεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Με την τροποποίηση ευθυγραµµίζονται σε
γενικές γραµµές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των Αµερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών
αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι κατωτέρω δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012.
Ωστόσο εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται
υποχρεωτικά το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει από την ηµεροµηνία αυτή ή µεταγενέστερα.
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των
διεθνών προτύπων
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς –
Σοβαρός
υπερπληθωρισµός
και
άρση
καθορισµένων ηµεροµηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L
360/29.12.2012)
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.
Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το
λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει
αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι
συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «οµαλοποίηση» του
νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆ΠΧΑ και να
χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό
έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται
κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο
µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και
25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη
παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση
«ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ».
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση
υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L
360/29.12.2012)
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2012.
Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται
µε ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι
δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη

22

DIPO Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012
χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης
αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο
πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα
πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι
αυτή η τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει σηµαντική επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από
την 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
είναι υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η
Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους
στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή
αναφοράς-Κρατικά ∆άνεια»

των

διεθνών

προτύπων

χρηµατοοικονοµικής

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2013.
Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία εταιρία δεν θα
πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20
αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από
το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος
από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς.
Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν
τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως
λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο
µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη
φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα
κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση
ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των
δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει
εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση
του ∆ΠΧΑ 7 µε την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη
µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
οικονοµικές του καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
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Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε
να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές
του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα
εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L
360/29.12.2012)
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2013. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό
της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση
των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη
αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 13 στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση
των στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012)
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012.
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές
οντότητες να οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών
Συνολικών Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις
ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο .
Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή
και δεν αναµένει να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012)
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2013. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που
επιτρέπει σε µια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από
συνταξιοδοτικά
προγράµµατα
(προγράµµατα
καθορισµένων
παροχών-«µέθοδος
περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν.
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Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος
στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η
Εταιρεία δεν αναµένει ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 θα έχει σηµαντική επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7
(Τροποποίηση)
«Χρηµατοπιστωτικά
Μέσα:
Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός
χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών
στοιχείων
και
χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης ∆εκεµβρίου 2012, L
360/29.12.2012)
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2014. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον
συµψηφισµό ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις .
Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L
360/29.12.2012)
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2013. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη
δραστηριότητα αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να
αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα.

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού
συµφωνίες
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L
360/29.12.2012)
Τον Μάιο του 2011 το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12
«Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές
οικονοµικές καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά το αργότερο,
από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού τους έτους που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2014 ή µετά από αυτήν . Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της
επίδρασης τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι
εξής:
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∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και
τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το
Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να
λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».
∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο)
Κοινοπραξίες»

«Συµµετοχές

σε

Συγγενείς

Επιχειρήσεις

και

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει
τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα
υπό κοινό έλεγχο».
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες.
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27
«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές,
προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η
οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον
προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.
∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από
κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από
κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού
συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη
νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον
επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που
εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης
διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από
κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
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αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή
όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ
12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν
επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12,
περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως
προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη
ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την
απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2013.
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις
Εταιρείες Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν
µια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού
απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως
µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα
χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012
τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω
τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας .
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη
αναφοράς»

εφαρµογή

των

διεθνών

προτύπων

χρηµατοοικονοµικής

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1
περισσότερες από µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική
οντότητα µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε
από µία προγενέστερη ηµεροµηνία.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν
µια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε
εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις
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πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον
συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα
∆ΠΧΑ.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να
ταξινοµηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε
διανοµές προς τους µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
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6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

DIPO AE
Αξία κτήσεως
Κατά την
31/12/2011
Προσθήκες 2012
Κατά την
31/12/2012
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Κατά την
31/12/2011

Γήπεδα οικόπεδα

Κτίρια
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα/
Τεχνικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

0,00

255.657,48

62.288,77

76.657,63

45.576,23

440.180,11

0,00

3.002,49

20.300,00

28.035,00

15.369,21

66.706,70

0,00

258.659,97

82.588,77

104.692,63

60.945,44

506.886,81

0,00

80.494,50

34.156,91

38.823,28

42.958,35

196.433,04

31.352,59

6.809,83

7.513,55

1.770,13

47.446,10

Αποσβέσεις 2012
Πωλήσεις 2012
Κατά την
31/12/2012
Αναπόσβεστη
αξία
Κατά την
31/12/2012
Κατά την
31/12/2011

Αξία κτήσεως
Κατά την
01/01/2011

Έπιπλα λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

0,00
0,00

111.847,09

40.966,74

46.336,83

44.728,48

243.879,14

0,00

146.812,88

41.622,03

58.355,80

16.216,96

263.007,67

0,00

175.162,98

28.131,86

37.834,35

2.617,88

243.747,07

Γήπεδα οικόπεδα

Κτίρια κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα/
Τεχνικές
εγκαταστάσει
ς

Μεταφορικά
µέσα

15.402,23

144.618,78

33.788,77

32.075,57

35.896,74

98.256,77

360.038,86

Προσθήκες 2011

Έπιπλα λοιπός
εξοπλισµός

Ακιν. Υπό
εκτέλεση &
προκ/λλες

Σύνολο

111.038,70

28.500,00

44.582,06

9.679,49

8.807,34

202.607,59

Αναπροσαρµογή

-8.269,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.269,48

Πωλήσεις 2011

-7.132,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.132,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-107.064,11

-107.064,11

0,00

255.657,48

62.288,77

76.657,63

45.576,23

0,00

440.180,11

0,00

57.415,05

32.497,06

32.075,54

35.570,10

0,00

157.557,75

0,00

23.079,45

1.659,85

6.747,74

7.388,25

0,00

38.875,29

0,00

80.494,50

34.156,91

38.823,28

42.958,35

0,00

196.433,04

0,00

175.162,98

28.131,86

37.834,35

2.617,88

0,00

243.747,07

15.402,23

87.203,73

1.291,71

0,03

326,64

98.256,77

202.481,11

Μεταφορές 2011
5Κατά την
31/12/2011
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Κατά την
01/01/2011
Αποσβέσεις 2011
Κατά την
31/12/2011
Αναπόσβεστη
αξία
Κατά την
31/12/2011
Κατά την
31/12/2010

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

29

DIPO Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

6.2. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αφορούν εγγυήσεις που χορηγήθηκαν από την εταιρεία και αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
Εγγυήσεις
ενοικίων
Εγγύηση
∆ΕΗ
Λοιπές
εγγυήσεις
Σύνολο

31.12.2011

11.982,54

11.982,54

195,16

195,16

29,35

29,35

12.207,05

12.207,05

6.3. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής:
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προϊόντα
Σύνολο

31.12.2012

31.12.2011

728.543,42

544.579,05

28,50

28,50

728.571,92

544.607,55

6.4. Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31.12.2012

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες

31.12.2011

948.063,35

908.433,08

76,957,2

95.644,20

295.746,00

458.380,37

Επιταγές σε καθυστέρηση

75.070,05

28.700,00

Γραµµάτια σε καθυστέρηση

17.900,00

10.650,00

-50.303,57

-21.506,85

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες

1.363.433,03

1.480.300,80

Ελληνικό ∆ηµόσιο

Απαιτήσεις από πελάτες

11.292,16

25.106,85

Χρεώστες διάφοροι

18.241,56

6.702,96

0,00

1.035,00

Λογαριασµοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις

4.496,96

5.691,54

34.030,68

38.536,35

Οι λογαριασµοί των απαιτήσεων περιλαµβάνουν αποµειώσεις (προβλέψεις) για επισφαλείς
απαιτήσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
31.12.2012

31.12.2011

Υπόλοιπο προβλέψεων
21.506,85
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01/01/2012
Προβλέψεις χρήσεως 2012

37.242,29

12.977,89

∆ιαγραφές χρήσεως 2012

-8.749,14

0,00

Υπόλοιπο προβλέψεων
31/12/2012

50.000,00

21.506,85

Η µέση περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από την Εταιρεία ανήλθε σε 5
µήνες. Πιστωτικά όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες µε βάση τις εγκεκριµένες θέσεις της
διοίκησης, τα οποία εξετάζονται σε συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε
δεδοµένα της αγοράς.
Η Εταιρεία έχει σηµαντική διασπορά πωλήσεων και συνεπώς δεν υπάρχουν σηµαντικές
συγκεντρώσεις του πιστωτικού κινδύνου. Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου
µε τη λογιστική τους.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν
υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται
βάσει των αρχικών όρων των συµβάσεων πώλησης. Ενδείξεις µη εισπραξιµότητας συνιστούν
οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών και η καθυστέρηση της
είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων χρηµατοροών
που θα εισπραχθούν. Η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι όλες οι
πωλήσεις γίνονται σε ευρώ.

6.5. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα αναλύονται ως εξής :
31.12.2012
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2011

9.349,49

5.407,29

44.821,20

76.580,02

54.170,69

81.987,31

6.6. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες µία χιλιάδες τετρακόσια δέκα
(401.410) Ευρώ διαιρούµενο εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (137.000) ανώνυµες
µετοχές
ονοµαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη

6.7. Αποθεµατικά Κεφάλαια
Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής

Τακτικό αποθεµατικό
Σύνολο

31.12.2012
34.978,63
34.978,63

31.12.2011
34.978.63
34.978.63

6.8. Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
1.1-31.12.2012
Αναβαλλόµενες φορ. Υποχρ.
Αναβαλλόµενες φορ. Απαιτ.

1.1-31.12.2011

0,00

0,00

8.609,00

7.995,20

8.609,00

7.995,20

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές αναλύονται ως εξής :

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις από παροχές σε εργαζοµ.
Σύνολο

31.12.2012
8.609,00
8.609,00

31.12.2011
5.185,80
5.185,80

6.9. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Η κίνηση του λογαριασµού των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, που παρουσιάζονται στις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

31.12.2012

31.12.2011

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2011
Όφελος/∆απάνη που αναγνωρίσθηκε στα
αποτελέσµατα

39.976,00

25.929,00

3.069,00

14.047,00

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2012

43.045,00

39.976,00

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής :

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή

31/12/2012
3,00%
1,50%
20,47

6.10.Λοιπές Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναλύονται ως εξής :

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου

31.12.2012
17.435,69

Η Eταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008.
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Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού
ελέγχου

31.12.2012

Υπόλοιπο την 31.12.2011

17.435,69

0,00

0,00

Προβλέψεις για διαφορές φορολ. ελέγχου
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
Υπόλοιπο την 31.12.2012

31.12.2011

17.435,69
0,00

0,00

17.435,69

17.435,69

«Για τη χρήση 2012 η εταιρία 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
χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012. (Αν µέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις)». Η
χρήση 2011, οµοίως έχει ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή.

6.11. Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τρίτους αναλύονται ως εξής:
Προµηθευτές και λοιπές
βραχ/σµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές

31.12.2012
2.038.337,83

Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31.12.2011

0,00

1.855.988,40
0,00

2.038.337,83

1.855.988,40

Προκ/λές πελατών

39.012,89

6.534,84

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

19.333,31

17.668,27

230,25

140,99

Πιστωτές διάφοροι
Μεταβατικοί λογαριασµοί
παθητικού
Σύνολο

1.151,02

14.965,23

59.727,47

39.309,33

6.12. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
31.12.2012
ΦΠΑ

10.428,96

0,00

5.174,83

4.692,66

15.603,79

4.692,66

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φόροι πληρωτέοι

31.12.2011
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6.13. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής :
31.12.2012
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ
Σύνολο

31.12.2011

2.880.037,46

2.610.576,22

2.880.037,46

2.610.576,22

6.14. Κόστος πωλήσεων
31.12.2012
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ
Σύνολο

31.12.2011

2.337.644,50

2.105.482,72

2.337.644,50

2.105.482,72

6.15. Άλλα έσοδα
31.12.2012
Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις
Έσοδα από εισπραχθέντα έξοδα
Σύνολο

0,00

31.12.2011
24.422,97

47.566,79

31.294,03

47.566,79

55.717,00

6.16. Άλλα έξοδα
31.12.2012

31.12.2011

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

1,45

151,06

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

-1.512,33

-321,50

Έκτακτες ζηµίες

0,00

0,00

Έκτακτα κέρδη

0,00

-829,79

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

90,96

190,01

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

0,00

0,00

Προβλέψεις
απαιτήσεις
Σύνολο

για

επισφαλείς
37.242,29

12.977,89

35.822,37

12.167,67

34

DIPO Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

6.17. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
31.12.2012

31.12.2011

Αµοιβές προσωπικού

93.902,90

35.373,20

Αµοιβές τρίτων

10.657,87

2.423,00

Παροχές τρίτων

25.606,78

9.828,68

Φόροι – τέλη

3.578,24

2.003,27

∆ιάφορα έξοδα

8.759,91

13.359,18

Αποσβέσεις παγίων

15.973,02

3.721,54

0,00

14.047,00

158.478,71

80.755,87

Προβλέψεις αποζ. προσωπικού
Σύνολο

6.18. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
31.12.2012

31.12.2011

Αµοιβές προσωπικού

331.527,42

318.358,81

Παροχές τρίτων

100.516,46

76.220,13

Φόροι – τέλη

13.713,43

13.749,66

∆ιάφορα έξοδα

80.243,83

50.167,11

Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

31.473,07

35.153,75

557.474,20

493.649,46

6.19. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
31.12.2012
Έσοδα από πιστωτικούς τόκους

31.12.2011

-228,19

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο

-29,29

1.125,44

3.634,77

897,25

3.605,48

6.20. Φόροι-Έξοδα
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2012
Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου
Σύνολο

31.12.2011

613,80

-2.809,40

613,80

-2.809,40

6.21. Εργαζόµενοι στην Εταιρεία
31.12.2012
Άτοµα

13
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6.22 . Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
µετόχους της το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου,
εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες
µετοχές)
31.12.2012
Ζηµίες µετά από φόρους
Σταθµισµένος µέσος αριθµός
µετοχών
Βασικά κέρδη κατά µετοχή

31.12.2011

-162.098,99

-26.558,58

137.000

137.000

-1,183

-0,193

6.23. Μερίσµατα ανά µετοχή
Το αποτέλεσµα της χρήσης
µετόχους.

είναι

αρνητικό και εποµένως δεν δίδεται µέρισµα στους

6.24. Ενδεχόµενα
∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή
λειτουργία της Εταιρείας .

7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη, καθώς επίσης και οι αµοιβές και
συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής :
Ποσά σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

α) Έσοδα

4.246,07

0,00

β) Έξοδα

2.387.163,95

2.149.636,70

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και
µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη
της διοίκησης

0,00

3.006,34

2.893.845,14

1.820.192,91

74.933,86

33.419,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών της ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν
βραχυπρόθεσµες παροχές.

8. ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Το ποσό των συνολικών αµοιβών του νόµιµου ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο ανήλθε σε
ποσό ευρώ 4.620,00 και σε ποσό ευρώ 4.400,00 για τη φορολογική συµµόρφωση. Πέραν
αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες.
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9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα, µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων
οικονοµικών καταστάσεων.

10.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο αφού δεν έχει καθόλου δανειακές σχέσεις µε
Τράπεζες.
Ελευσίνα, 28 Μαρτίου 2013
Η Πρόεδρος του ∆.Σ.

Σοφία Α. Γεράρδη
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Υπεύθυνος Οικονοµικών

Γεώργιος Ν. Γεράρδης

Ευτύχιος Μ. Παπαδάκης

Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις στις σελίδες 10 έως 37 είναι αυτές που αναφέρονται
στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29 Μαρτίου 2013.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Λ. Πέρρος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 11951
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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