Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 27988/22/B/92/26 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 035140016000
ΕΛΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014
(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 Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ .
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 νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

www.kallimanis.gr

15 Μαΐου 2015
Θέμης Πολύζος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35761)
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 154)
Με επιφύλαξη και Θέμα Έμφασης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος:
Αντιπρόεδρος:
Mέλη:

Καλλιμάνη Κ. Βασιλική
Καλλιμάνη Θ. Μαρία
Καλλιμάνη Γ. Κωνσταντίνα
Καλλιμάνης Γ. Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Κ. Βασίλειος
Ανδριοσόπουλος Κ. Δημήτριος
Μπολοβίνης Φ. Βασίλειος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά σε € '000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - έμμεση μέθοδος

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

24.585
712
4
1.778
9.372
17.001
4.812
58.264

25.411
712
9
1.778
8.776
13.084
5.226
54.996

7.800
(20.638)
(12.838)
46.931

7.800
(14.083)
(6.283)
43.728

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.418

1.638

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11.410
11.343
71.102
58.264

6.361
9.552
61.279
54.996

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά σε € '000
1/1/-31/12/2014
1/1/-31/12/2013
41.178
41.953
8.042
10.035

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, και
επενδυτικών αποτελεσμάτων

(1.398)

(1.652)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(4.983)

(5.034)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)

(5.172)

(5.425)

(49)

-

(5.221)

(5.425)

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

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Καταστροφές αποθεμάτων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπές Προσαρμογές
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας

31/12/2014

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου

(5.050)

(5.034)

932
11
3.405
(1)
-

1.088
765
3.324
(43)
(861)

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(595)
(3.547)

(699)
2.913

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
(Μείον) Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επενδύσεων
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από μερίσματα

1.863

(225)

(10)
(2.992)

(48)
1.180

(100)
-

(1.704)
(420)
1
-

Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Εισπράξεις από τόκους
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

23
(77)

-98
(2.221)

6.452
1
(3.405)
3.048

3.974
(14)
43
(3.325)
678

(21)
615
594

(363)
978
615

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ακολουθούνται με συνέπεια.

31/12/2013

(6.283)

(858)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(5.221)

(5.425)

Λοιπές κινήσεις

(1.334)

-

(12.838)

(6.283)

(1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

1/1/31/12/2013

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά σε € '000

1/1/31/12/2014

Ποσά σε € '000

31/12/2013

2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010.
Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του
4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.
3) Τα ακίνητα της εταιρείας βαρύνονται με προσημειώσεις υποθήκης ποσού 17.330 χιλ πλέον τόκων και εξόδων.
4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία του ομίλου.
5) Στην εταιρία απασχολούνται 185 άτομα ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 174 άτομα.
6) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν:

31/12/2014

31/12/2013

Αίγιο, 15 Μαΐου 2015
Αναλογιστική επανεκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασιλική Κ. Καλλιμάνη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κωνσταντίνος Α. Αγγελόπουλος
ΑΔΤ: ΑΒ 386520

(49)
(49)

-

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μαρία Θ. Καλλιμάνη

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χρήστος Α. Ριζόπουλος
Α.Δ.Τ ΑΖ 201753

7) Παρατήρηση πιστοποιητικού: α) Μη διενέργεια πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 2.500χιλ , β) Μη διενέργεια
πρόβλεψης απομείωσης για λοιπά στοιχεία ενεργητικού ποσού € 2.500 χιλ, γ) Μη διενέργεια πρόβλεψης για απομείωση
αποθεμάτων ποσού € 2.171χιλ ,δ) Επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων με € 1.334 χιλ περίπου λόγω προσαρμογής των
δανείων στην εύλογη αξία ε) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009-2010. Έμφαση θέματος : βλέπε σημείωση 2.2 των
Οικονομικών Καταστάσεων.

