ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)- ΓΕΜΗ 328001000
Ποσά
παρούσης
χρήσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά
προηγούµενης
χρήσης

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μιι κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία

Καθαρή θέση

Ενσώµατα πάγια

Καταβληµένα κεφάλαια
5.540.837,89

Ποσά
προηγούµενης
χρήσης

11.900.000,00

11.900.000,00

11.900.000,00

11.900.000,00

931.997,09

931.997,09

0,00

-17.511,96

931.997,09

914.485,13

1.717.510,84

1.568.160,84

150.000,00

150.000,00

16.490.590,99

13.703.790,22

18.358.101,83

15.421.951,06

31.190.098,92

28.236.436,19

∆άνεια

33.400.000,00

33.680.000,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία

Σύνολο

33.400.000,00

33.680.000,00

Αποθέµατα

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
6.200.000,00

4.000.000,00

0,00

380.000,00

Εµπορικές υποχρεώσεις

2.461.635,77

7.450.662,10

Φόρος εισοδήµατος

1.271.659,88

1.074.384,25

Λοιποί φόροι και τέλη

2.242.263,37

1.369.469,90

205.374,10

204.996,99

4.110,80

3.793,29

633.216,18

501.248,56

13.018.260,10

14.984.555,09

46.418.260,10

48.664.555,09

77.608.359,02

76.900.991,28

Ακίνητα

4.993.330,17

Ποσά παρούσης
χρήσης

Κεφάλαιο

Μηχανολογικός εξοπλισµός

626.767,32

400.657,57 Σύνολο

Λοιπός εξοπλισµός

691.143,83

614.540,70 ∆ιαφορές εύλογης αξίας

6.858.749,04

Σύνολο

6.008.528,44

∆ιαφορές αξίας ενσώµατων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθεσίµων για πώληση

Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης

Σύνολο

Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

9.401,59

71.802,85 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

9.401,59

71.802,85

0,00

256.150,00

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο

46.169,07

∆άνεια και απαιτήσεις
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Σύνολο

41.308,92 Σύνολο

1.800.000,00

1.682.488,04 Σύνολο καθαρής θέσης

1.846.169,07

1.723.796,96 Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

8.714.319,70

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

Εµπορεύµατα
Σύνολο

8.060.278,25

11.031.250,93

12.811.667,94

Τραπεζικά δάνεια

11.031.250,93

12.811.667,94

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
52.327.185,82

53.960.080,05

1.900.637,75

1.606.654,62

96.152,37

5.945,43

3.538.812,45

456.364,99

Σύνολο

57.862.788,39

56.029.045,09

Σύνολο κυκλοφορούντων

68.894.039,32

68.840.713,03 Σύνολο

Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο υποχρεώσεων

77.608.359,02

Σύνολο ενεργητικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01/2015 - 31/12/2015

Υπόλοιπο 01/01/2014
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Κεφάλαιο
11.900.000,00
0,00

∆ιαφορές
εύλογης
αξίας
931.997,09
-17.511,96

Αποθεµατικά Αφορολόγητ
Αποτελέσµατα
Νόµων &
α
εις νέο
Κατ/κού
αποθεµατικά
1.424.510,84
150.000,00 11.038.956,38
143.650,00
0,00
0,00

76.900.991,28 Σύνολο Παθητικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01/2015 - 31/12/2015

Σύνολο
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η Ιανουαρίου 2015 - 31η ∆εκεµβρίου 2015)
25.445.464,31
31/12/2015
31/12/2014
126.138,04 Κύκλος εργασιών (καθαρός)
140.912.123,74
147.692.077,76

0,00

0,00

0,00

0,00

2.664.833,84

2.664.833,84 Κόστος πωλήσεων

-126.595.822,59

-133.663.866,64

11.900.000,00

914.485,13

1.568.160,84

150.000,00

13.703.790,22

28.236.436,19 Μικτό αποτέλεσµα

14.316.301,15

14.028.211,12

0,00

17.511,96

149.350,00

0,00

0,00

16.770,64

19.443,12

0,00
11.900.000,00

0,00
931.997,09

0,00
1.717.510,84

0,00
150.000,00

2.786.800,77
16.490.590,99

14.333.071,79
-2.511.021,37

14.047.654,24
-2.505.657,63

-5.547.508,18
-284.872,47

-5.450.402,35
-137.624,36

451.964,58

175.426,29

6.441.634,35

6.129.396,19

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

452,32

138,60

Αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2014
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015

166.861,96 Λοιπά συνήθη έσοδα
2.786.800,77
31.190.098,92 Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01/2015 - 31/12/2015
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων

2015
4.207.810,65

2014

Κέρδη & ζηµιές από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων

3.882.868,09 Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

Πλέον ή μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων

512.710,28

430.468,98 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-2.234.276,02

-2.246.666,70

Προβλέψεις
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων

722.458,21
26.126,97

728.706,40 Αποτέλεσµα προ φόρων
0,00 Φόροι εισοδήµατος

4.207.810,65
-1.271.659,88

3.882.868,09
-1.074.384,25

2.936.150,77

2.808.483,84

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

2.233.823,70

2.246.528,10 Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

Μεταβολή αποθεμάτων

1.780.417,01

-3.074.529,22

Μεταβολή απαιτήσεων

1.248.704,16

-5.385.984,61

-3.983.570,62

2.020.712,26

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

-2.234.276,02

-2.246.666,70

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

-1.271.659,88

-1.074.384,25

3.242.544,46

-2.472.280,95

Μεταβολή υποχρεώσεων

Αχαρνές 15 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΑΛΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΛΑΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 045967

Α.∆.Τ. Σ 504039

Μείον :

Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

-787.819,34

-930.553,27

452,32

138,60

-787.367,02

-930.414,67

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

1.540.000,00

1.555.000,00

Σύνολο

1.540.000,00

1.555.000,00

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

3.995.177,44

-1.847.695,62

456.364,99

2.304.060,61

3.538.812,45

456.364,99

Α.∆.Τ. Χ 652324

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την
ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής
θέματα: 1. Δεν σχηματίστηκε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού. Αν υπολογιζόταν πρόβλεψη για συνταξιοδότηση του συνόλου του προσωπικού, το σωρευμένο ύψος της θα ανερχόταν σε € 360.500,00 περίπου. 2. Οι
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των

φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής 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. Α̟πό 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 του των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της

Αθήνα 18 Ιουλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΜΠΑΡΚΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 34871
ECOVIS - VNT AUDITING S.A.

