31/03/2010 > ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.
Ανακοίνωση ‐ Ανακοινώνεται ότι στα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009" της Ανώνυμης Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL AE που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 στις εφημερίδες
ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ εκ παραδρομής ανεγράφησαν
λανθασμένα τα εξής: 1. Στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για την
χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008: α) του Ομίλου στο κονδύλι "Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)" εμφανίστηκε το
ποσό 1.630.680 Euro αντί του 10.955.168 Euro. Παράλληλα διαγράφεται το κονδύλι
"Συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού 9.324.488 Euro και β) της Εταιρείας στο κονδύλι
"Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες
δραστηριότητες)" εμφανίστηκε το ποσό 437.704 Euro αντί του 11.324.029 Euro. Παράλληλα
διαγράφεται το κονδύλι «Συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού 10.886.325 Euro. 2. Στα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του Ομίλου: α) για την χρήση
01/01/2009 έως 31/12/2009 δεν αναφέρθηκε η κατανομή του κονδυλίου "Κέρδη /(Ζημίες)
μετά από φόρους" σε Ιδιοκτήτες Μητρικής του ποσού ‐6.057.848 Euro. Επίσης εκ
παραδρομής δεν έχει αναγραφεί στο κονδύλι "Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή" το
ποσό ‐0,4770 Euro και β) για την χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008 δεν υπάρχει κατανομή
του κονδυλίου "Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους" σε Ιδιοκτήτες μητρικής για τις
συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το ποσό 1.702.622 Euro και για το ποσό ‐44.094 Euro
όσον αφορά τις διακοπείσες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου στην στήλη του συνόλου του
κονδυλίου "Κέρδη μετά από φόρους" η κατανομή σε Ιδιοκτήτες Μητρικής είναι 1.658.528
Euro και σε Δικαιώματα Μειοψηφίας ‐27.848 Euro. 3. Στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της Εταιρίας: α) για την χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009
δεν υπάρχει κατανομή του κονδυλίου "Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους" σε Ιδιοκτήτες
Μητρικής του ποσού ‐6.057.848 Euro. Το ποσό αυτό κατανέμεται ισόποσα στους Ιδιοκτήτες
Μητρικής και β) για την χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008 δεν υπάρχει κατανομή του
κονδυλίου "Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους" σε Ιδιοκτήτες Μητρικής του ποσού 437.704
Euro, το οποίο και αυτό κατανέμεται ισόποσα στους Ιδιοκτήτες Μητρικής. 4. Στα ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και συγκεκριμένα: α) Η σημείωση υπ'αριθμ.1 αντικαθίσταται ως
εξής «Στις οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008,
προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσουν τα Δ.Π.Χ.Α.Συγκεκριμένα, η εταιρία
προέβει στην υιοθέτηση των αναθεωρημένων Δ.Λ.Π. 1"Παρουσίαση Οικονομικών
Καταστάσεων" καθώς και του Δ.Π.Χ.Α. 8 "Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα". Η
εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων συνιστούν αναδρομική εφαρμογή μίας λογιστικής
πολιτικής η οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις των
προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η δημοσίευση τρίτης
συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέση". β) Στην σημείωση υπ' αριθμ.6 δεν
είχε αναφερθεί ο αριθμός του προσωπικού του Ομίλου την 31/12/2008 ο οποίος είναι 108
άτομα. γ) Η σημείωση υπ'αριθμ.10 διαγράφεται και στην θέση της καταχωρείται η εξής: "Τα
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" στη χρήση 2008 που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας
στα 'Ιδια Κεφάλαια ανέρχονται: ‐Σε επίπεδο Ομίλου στο ποσό των 9.324.488,00 Euro και
αφορούν: i) την διαφορά αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων σε εύλογη αξία ποσού
11.087.895,00 Euro, ii) αναβαλλόμενη φορολογία από διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων
σε εύλογη αξία ‐326.456,00 Euro και iii) ποσό ‐1.436.951,00 Euro που αφορά αντιλογισμό
συσσωρευμένων κερδών από την πώληση της θυγατρικής και ‐Σε επίπεδο Εταιρείας στο
ποσό των 10.886.325,00 Euro και αφορούν: i) αντιλογισμό της ζημίας αποτίμησης
θυγατρικής προηγουμένων χρήσεων 200.000,00 Euro, ii) αντιλογισμό Κερδών αποτίμησης
θυγατρικής προηγ. χρήσεων ‐75.114,00 Euro, iii) διαφορά αναπροσαρμογής παγίων στην
εύλογη αξία 11.087.895,00 Euro και iv) αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού από την

διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων στην εύλογη αξία ‐326.456,00 Euro. δ) Η σημείωση 12
παραλείπεται. Οι ως άνω διορθώσεις θα δημοσιευτούν την Πέμπτη 1 Απριλίου 2010 στις
παραπάνω εφημερίδες.

