ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 46779/22/Β/00/32
ΕΛΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ THN 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2010
(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε..
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της,
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου:

www.kallimanis.gr

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος:

Καλλιµάνη Κ. Βασιλική

Ηµεροµηνία έγκρισης οικονοµικών καταστάσεων:

18 Απριλίου 2011

Αντιπρόεδρος:

Καλλιµάνη Θ. Μαρία

Νόµιµος ελεγκτής:

Γιώργος Τσουκαλάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 27621)

Mέλη:

Μπολοβίνης Φ. Βασίλειος

Ελεγκτική εταιρεία:

RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 154)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη (Θέµα έµφασης)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - έµµεση µέθοδος

Ποσά σε € '

Ποσά σε € '
31/12/2010

31/12/2009

1/1/ 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1/1/ 31/12/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

219.044

324.551

6.371

1.271

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

(51.854)

167.147
31.952

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

16.979

16.431

Αποσβέσεις

33.185

458.100

876.484

Προβλέψεις

-

-

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2.234.300

630.220

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

123

59

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.934.794

1.848.957

13.661

-

Απαιτήσεις από πελάτες

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.350.000

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.350.000

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

246.135

387.566

1.596.135

1.737.566

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

(548)

(2.773)

8.917

8.917

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(1.243.392)

164.074

1.231.410

(11.783)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.329.742

102.474

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

1.338.659

111.391

(Μείον):

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

2.934.794

1.848.957

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(188.994)
159.682

(14.381)

(65.130)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και άυλωνπαγίων

Ποσά σε € '
1/1/ 31/12/2010
Κύκλος εργασιών

1/1/ 31/12/2009

2.522.403

3.133.548

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων

73.042

-

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

58.661

(65.130)

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

534.812

560.609

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

(51.731)

167.206

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

(51.854)

Μερίσµατα πληρωθέντα
167.147

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α)

(101.039)

102.620

-

-

(101.039)

102.620

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β)

-

-

(40.392)

(111.537)

Τόκοι πληρωθέντες

(123)

(59)

(40.515)

(111.596)

και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

1.102

(17.044)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

6.064

23.108

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

7.166

6.064

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

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε € '
31/12/2010
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου

371
(17.044)

1) Το θέµα έµφασης που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου του Νόµιµου ελεγκτή αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
2) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ακολουθούνται µε συνέπεια.

31/12/2009

1.737.566

1.746.483

(101.039)

102.620

3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στη σηµείωση 23.2 των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.

(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανοµή µερισµάτων
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου

-

-

(40.392)

(111.537)

1.596.135

1.737.566

4) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
5) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία
του οµίλου.
6) Στην εταιρία απασχολούνται 8 άτοµα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 απασχολούνταν 12 άτοµα.
7) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)

υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα
Αίγιο, 18 Απριλίου 2011

µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είναι οι εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Βασιλική Κ. Καλλιµάνη
Α.∆.Τ ΑZ 713736

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΥΝΤΗΣ
Χρήστος Α. Ριζόπουλος
Α.∆.Τ. ΑΖ 201753

1.703

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
Μαρία Θ. Καλλιµάνη
Α.∆.Τ ΑΒ 626779

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

939.390

δ) Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη

107.532

8) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν:

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΖ 201540

31/12/2010

31/12/2009

Επανεκτίµηση αξίας θυγατρικής

-

-

Αναβαλλόµενος φόρος

-

-

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

-

-

-

-

8) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει
η µητρική της "Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ".

Αντώνιος Σ. Παπαχριστόπουλος

2.044.835

