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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΕ. 6445/06/Β/86/35
Διεύθυνση έδρας της Εταιρίας: Επιδαύρου 5 ΑΓ. Ι. Ρέντης
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και του Ομίλου της.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣTOIXEIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) - ποσά εκφρασμένα σε €)
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση διαδικτύου:
www.mathios.gr
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
10.420.512
12.338.100
9.503.538
10.845.762
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
21 Μαρτίου 2013
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Νόμιμος ελεγκτής:
Χαράλαμπος Αγγελογιάννης (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 10021)
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
-613.222
-1.923.795
-409.469
-1.342.224
Ελεγκτική εταιρία:
Σ.Ο.Λ. Α.Ε (ΑΜ. ΣΟΕΛ 125)
Εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών-------------------------0- ------------------6.207
0
0
Τύπος έκθεσης ελέγχου:
Με σύμφωνη γνώμη
-------- -------------------------- -------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Μαθιός Κ. Ιωάννης, Πρόεδρος
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
9.807.290
10.420.512
9.094.069
9.503.538
Μαθιός Ν. Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος
================= ================= ================= =================
Μαθιός Ν. Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Μαθιός Ι. Νικόλαος, Μη ΕκτελεστικόΜέλος
συνεχιζόμενες δραστηριότητες - ποσά εκφρασμένα σε €
Κοκκινιώτης Α. Παναγιώτης, Μη ΕκτελεστικόΜέλος
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μοσχόπουλος Α. Γεώργιος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Χαραλαμπάκης Ιωάννης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Κύκλος εργασιών
12.011.233
13.577.742
11.575.357
12.981.649
Σιώκος Κ. Σταύρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μικτά κέρδη
5.179.358
5.919.998
4.182.334
4.750.167
Σαραιντάρης Γ. Ιωάννης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
63.104
-1.199.871
214.963
-691.331
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) - ποσά εκφρασμένα σε € και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / ( Ζημιές) προ φόρων
-688.170
-1.891.561
-453.352
-1.319.261
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-613.222
-1.923.795
-409.469
-1.342.224
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2011 Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-594.719
-1.897.558
0
0
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
7.071.053
10.336.047
3.580.006
6.333.242
- Δικαιώματα μειοψηφίας
-18.503
-26.237
0
0
Επενδύσεις σε ακίνητα
111.128
89.533
111.128
89.533
0
0
0
0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
2.116.972
2.127.771
2.033.456
2.043.481 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
-1.923.795
-409.469
-1.342.224
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
345.930
296.958
2.534.401
2.434.655 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -613.222
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-594.719
-1.897.558
0
0
Αποθέματα
4.189.293
4.384.468
3.490.449
3.778.125
- Δικαιώματα μειοψηφίας
-18.503
0
0
-26.237
Aπαιτήσεις από πελάτες
5.099.078
5.310.852
5.983.032
6.314.032
-0,1932
-0,0417
-0,1367
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
4.174.768
2.578.202
3.833.510
2.328.907 Κέρδη / (Ζημιές )μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €) -0,0606
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
23.108.222
25.123.831
21.565.982
23.321.975
================= ================= ================= ================= Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.112.947
308.131
626.158
222.082
Μετοχικό Κεφάλαιο
6.578.978
6.578.978
6.578.978
6.578.978
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΑΜΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ
(ενοποιημένα
και
μη
ενοποιημένα)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
3.228.579
3.830.028
2.515.091
2.924.560
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) - ποσά εκφρασμένα σε €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
9.807.557
10.409.006
9.094.069
9.503.538
ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
-267
11.506
0
0
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
9.807.290
10.420.512
9.094.069
9.503.538 Λειτουργικές δραστηριότητες
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -688.170
-1.891.561
-453.352
-1.319.261
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
2.140.000
2.720.000
2.140.000
2.720.000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
575.375
794.738
548.124
767.487 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
1.228.787
1.612.882
590.139
1.018.293
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
7.821.948
8.246.489
6.833.459
7.234.000 Αποσβέσεις
Επιχορηγήσεις
-178.944
-104.880
-178.944
-104.880
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.763.609
2.942.092
2.950.330
3.096.950
Προβλέψεις
12.000
-78.000
12.000
-78.000
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
13.300.932
14.703.319
12.471.913
13.818.437
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
επενδυτικής δραστηριότητας
-838.502
-500
-877.527
-344.540
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
23.108.222
25.123.831
21.565.982
23.321.975
751.274
691.690
668.315
627.930
================= ================= ================= ================= Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους,τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
195.175
1.277.263
287.676
1.333.029
κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
252.523
1.403.113
490.929
952.529
(6.5) των οικονομικών καταστάσεων.Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, ούτε σημειώθηκαν μεταβολές (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-206.645
-370.059
-146.622
-201.120
στη σύνθεση των εταιρειών που ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις ή στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους.
Μείον:
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση (6.16) των Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-751.274
-691.690
-668.315
-627.930
οικονομικών καταστάσεων.
Σύνολο εισροών / (εκροών)
3. Επί ακινήτου της μητρικής εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης ποσού 2,1 εκ.€ και θα εγγραφεί πρόσθετο ποσό 1,3 εκ € για από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-223.776 ------1.848.258
-275.701 ------1.256.050
--------------------------------------------------------------------εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
Επενδυτικές δραστηριότητες
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.
και λοιπών επενδύσεων
0
0
-110.000
-93.792
5. Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στη προηγούμενη σημείωση (4).Το ποσό της πρόβλεψης για ανέλεγκτες Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
-534.457
-1.564.542
-408.341
-647.240
φορολογικά χρήσεις μέχρι 31.12.2012 ανέρχεται σε € 40 χιλ τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όμιλο.Οι λοιπές προβλέψεις που Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
3.398.371
50.100
3.437.396
383.270
διενεργήθηκαν σωρευτικά μέχρι την 31.12.2012 ανέρχονται σε € 1.349 χιλ.για τον Όμιλο και σε € 1.186 χιλ για την Εταιρεία.
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
0
119.163
0
119.163
6. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 31.12.2012 ανέρχονταν σε 178 και 86 άτομα Σύνολο εισροών / (εκροών)
αντίστοιχα, έναντι 187 και 105 ατόμων αντίστοιχα την 31.12.2011.
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
2.863.914 -----1.395.279
2.919.055 --------238.599
---------------------------------------------------------------------7. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
2.550.000
0
2.550.000
0
(ποσά σε €)
Όμιλος
Εταιρία Εξοφλήσεις δανείων
-3.554.541
-506.000
-3.530.540
-506.000
Έσοδα
0
3.403.589 Σύνολο εισροών/(εκροών)
-1.004.541 --------506.000
-980.540 --------506.000
Έξοδα
0
44.817 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
------------------------------------------------------------------Απαιτήσεις
0
1.031.100 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
1.635.597 ----------53.021
1.662.814 ---------511.451
Υποχρεώσεις
0
500.367 και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
--------------------------------------------------------------Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
288.321
288.321 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
1.837.739 ------1.890.760
1.705.240 ------1.193.789
--------------------------------------------------------------------Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως
3.473.336
1.837.739
3.368.054
1.705.240
--------------------------------------------------------------------------------Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
8. Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις την 31.12.2012
9. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011.
O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ. Σ.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013
O ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

IΩANNHΣ K. MAΘIOΣ
AP. TAYT.: T 005851

ΔHMHTPIOΣ Ν. MAΘIOΣ
AP. TAYT.: ΑΒ 038491

ΑΝΤΩΝΑΚΗ Π. ΣΟΦΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 120784 - ΑΡ. ΑΔ. 0052132

τύπος 2102724090

