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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.

Γ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής
περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

26.412,33
154.231,26
180.643,59

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
369.401,16
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
620.691,87
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
100.007,31
5. Μεταφορικά μέσα
66.605,73
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
393.343,35
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
70.140,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
1.620.190,00

26.412,33
151.703,79
178.116,12

0,00
2.527,47
2.527,47

26.412,33
154.117,28
180.529,61

26.412,33
148.210,64
174.622,97

0,00
5.906,64
5.906,64

0,00
521.129,12

369.401,16
99.562,75

369.401,16
620.691,87

0,00
496.659,44

369.401,16
124.032,43

91.875,91
53.292,86
374.640,68
0,00
1.040.938,57

8.131,40
13.312,87
18.702,67
70.140,58
579.251,43

99.723,57
60.855,73
389.309,39
70.140,58
1.610.122,30

90.385,54
47.891,02
368.202,71
0,00
1.003.138,71

9.338,03
12.964,71
21.106,68
70.140,58
606.983,59

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ι.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικάΑνταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
- Χαρτοφυλακίου
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών
και πιστώσεων

2.586,46

3.974,46

581.837,89

610.958,05

1.851.039,90
52.811,34

2.011.884,64
52.835,09

136.523,94
23.913,08
2.064.288,26

141.209,70
18.406,73
2.224.336,16

1.827.292,27
339.239,83
519.867,10

III. Xρεόγραφα
1. Μετοχές
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)
Ε.

Α.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(64.770 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Εκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δ.

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV)

Β.

Γ.

1.721.625,53
589.802,18
633.638,54

859.106,93
9.393,00

1.223.440,72
11.138,92

26,16
2.695.818,36

0,00
2.956.205,17

126.628,49

126.628,49

2.488,13
387.805,19
390.293,32

2.814,94
90.147,00
92.961,94

5.277.028,43

5.400.131,76

8.952,49
5.654,52
2.739,91
17.346,92

8.261,00
7.754,00
0,00
16.015,00

5.878.740,71

6.033.011,45

1.500,00
37.654,38
39.154,38

1.500,00
56.110,87
57.610,87

Δ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012

1.900.999,50

1.900.999,50

153,40

153,40

208.611,08
88.068,03

208.611,08
88.068,03

4.577,92
301.257,03

4.577,92
301.257,03

-62.407,01

-96.382,70

2.140.002,92

2.106.027,23

161.927,20
752,43
162.679,63

177.808,40
752,43
178.560,83

873.573,22

968.795,54

2.453.835,99
43.112,47
103.988,45
43.648,99
25.525,34
3.543.684,46

2.510.887,08
32.509,25
145.540,13
44.437,88
60,58
3.702.230,46

32.373,70

46.192,93

5.878.740,71

6.033.011,45

1.500,00
37.654,38
39.154,38

1.500,00
56.110,87
57.610,87

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2008 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως

ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
4. Εσοδα από προβλέψεις
προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
Α.Δ.Τ.
Α.Δ.Τ.ΧΧ678255
501602

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

5.016.266,52
3.422.327,46
1.593.939,06
88.000,80
1.681.939,86
570.702,90
823.185,04
13,89
267.216,88

1.393.887,94
288.051,92
-267.202,99
20.848,93

5.470.260,73
3.850.852,06
1.619.408,67
24.028,25
1.643.436,92
557.139,78
926.400,22
0,00
304.545,13

15,34

302,01

15.881,20
15.896,54

372,00
674,01

2.769,78

13.126,76
33.975,69

41.293,01
41.293,01

1.483.540,00
159.896,92

3.899,47

-304.545,13
-144.648,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες)
χρήσεως
(-/+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών)
προηγουμένων χρήσεων

33.975,69

-147.873,67

-96.382,70

51.490,97

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-62.407,01

-96.382,70

-3.225,46
-147.873,67

57.107,20
0,00
33.975,69

57.107,20

0,00
-147.873,67

ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
2010
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.
Α.Δ.Τ.ΠΧ695360
678255

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΛΑ Γ. ΑΛΙΖΩΤΗ
Αρ.
Αρ.Αδ.
Αδ.Ο.Ε.Ε.
Ο.Ε.Ε.0019039
0019039- -Α'Α'ΤΑΞΗΣ
ΤΑΞΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013,
2009, την
κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
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καταστάσεων
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δικλείδες42α
άρθρων
πουέως
η διοίκηση
και 43γκαθορίζει
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ώστε
ουσιώδη
να καθίσταται
ανακρίβεια
δυνατή
που οφείλεται
η κατάρτιση
είτε οικονομικών
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Ελεγκτή
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Η δική μας
Ευθύνη
του ευθύνη
Ελεγκτήείναι 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
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(κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών
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ισόποσα αυξημένα. 2) Επίσης κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ
470 χιλ. Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 280 χιλ. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα ενώ τα
αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 50 χιλ. και ευρώ 230 χιλ. αντίστοιχα. 3) Στο λογαριασμό «Μετοχές», απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών τραπεζικής ανωνύμου εταιρίας μη
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, η οποία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη
δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της τυχόν απαιτούμενης πρόβλεψης. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές
για τις χρήσεις από 2009 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 3 και 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 22 Μαίου 2014
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