ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
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ΕΛΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
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
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

www.kallimanis.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος:

Καλλιμάνη Κ. Βασιλική

Αντιπρόεδρος:
Mέλη:

Καλλιμάνη Θ. Μαρία
Μπολοβίνης Φ. Βασίλειος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - έμμεση μέθοδος

Ποσά σε € '

Ποσά σε € '
31/12/2013

31/12/2012

1/1/ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1/1/ 31/12/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

239.039

266.659

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

(9.335)

699

Αποθέματα

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(158.269)

(304.295)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

14.837

21.168

Αποσβέσεις

27.620

27.833

Απαιτήσεις από πελάτες

506.203

525.324

Προβλέψεις

-

12.569

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

458.083

610.615

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

49

470

1.208.827

1.424.465

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.350.000

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας

(256.993)

(88.690)

1.093.007

1.261.310

18.083

18.083

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

1.350.000

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

6.331

(1.703)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

146.117

296.888

(24.605)

25.728

-

(3.822)

Καταβεβλημένοι φόροι

2.065

(54.773)

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

(692)

(1.105)

Αγορές ενσώματων και άυλωνπαγίων

-

(366)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

-

-

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

-

(366)

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

-

-

Μερίσματα πληρωθέντα

-

-

Τόκοι πληρωθέντες

(49)

(51)

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

(49)

(51)

και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

(741)

(1.522)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.765

3.287

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.024

1.765

97.737

145.072

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

115.820

163.155

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

1.208.827

1.424.465

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά σε € '

(Μείον):

Επενδυτικές δραστηριότητες
1/1/ 31/12/2013

Κύκλος εργασιών

1/1/ 31/12/2012

1.826.984

2.237.796

210.792

340.121

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

(158.220)

(303.825)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(158.269)

(304.295)

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)

(168.303)

(304.236)

-

-

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

(168.303)

(304.236)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε € '
31/12/2013

31/12/2012

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου

1.261.310

1.565.546

(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Διανομή μερισμάτων
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου

(168.303)
1.093.007

(304.236)
1.261.310

(31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)

1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ακολουθούνται με συνέπεια.
2) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010.Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
«Για τη χρήση 2013 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 2013. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις)».
3) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία
του ομίλου.

Αίγιο, 30 Μαίου 2014

5) Στην εταιρία απασχολούνται 6 άτομα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 απασχολούνταν 6 άτομα.
6) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

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

-

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

1.601.601

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Βασιλική Κ. Καλλιμάνη
Α.Δ.Τ ΑZ 713736

Μαρία Θ. Καλλιμάνη
Α.Δ.Τ ΑΒ 626779

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ

δ) Υποχρεώσεις από συνδεδεμένα μέρη
8) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν:
31/12/2013
7) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει

31/12/2012

η μητρική της "Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ".
8) Η εταιρεία απορροφήθηκε από την μητρική Γ.Καλλιμανης ΑΕ και ενσωματώθηκε λογιστικά στην μητρική από την 1/1/2014.
-

Χρήστος Χ. Σπίγγος
Α.Δ.Τ Τ 524550

406.150

Κώστας Α. Αγγελόπουλος
Α.Δ.Τ ΑΒ 386520

-

