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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012,
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

  

ΠΟΣΑ 

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2011

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη 

Αξία
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (12.100 µετοχές των 85 € )

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.406,50 3.852,50 554,00 4.406,50 2.971,20 1.435,30 1. Καταβεβληµένο 1.028.500,00 1.028.500,00

Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 669.140,42 669.140,42 2. Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 21.799,70 21.799,70

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 669.140,42 669.140,42

ΙΙI.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
V. Αποτελέσµατα εις νέο

7.Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 860,00 Υπόλοιπο Ζηµιών Χρήσεως εις νέο -61.374,79 -9.999,05

860,00 0,00 Υπόλοιπο Ζηµιών προηγουµένων χρήσεων 0,00

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -61.374,79 -9.999,05

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ΑI+AIII+AV+AVI) 988.924,91 1.040.300,65

11. Χρεώστες διάφοροι 141.984,42 130.882,15

12. Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων 156.817,57 36.817,57

298.801,99 167.699,72 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

IV. ∆ιαθέσιµα ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.Ταµείο 31.513,73 198.338,38 1. Προµηθευτές 10.191,87 593,48

3. Καταθέσεις όψεως 933,49 4.280,31 4. Προκαταβολές Πελατών

 32.447,22 202.618,69 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.686,85

6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( ∆ΙΙ + ∆IV ) 331.249,21 370.318,41 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 12.878,72 593,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆) 1.001.803,63 1.040.894,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.001.803,63 1.040.894,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 01 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεµβρίου 2012 )

ΠΟΣΑ 

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) χρήσεως -51.375,74 41.071,65
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 0,00 28.522,64 Μείον:  Υπόλοιπο αποτελ/των  ( ζηµίες ) προηγ. χρήσεων -9.999,05 -51.070,70
α) Εταιρείας 0,00 28.522,64

β) Κοινοπραξιών 96.197,00 772.577,05 Σύνολο -61.374,79 -9.999,05

96.197,00 801.099,69

Μείον: Κόστος πωλήσεων 0,00 14.351,37

Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) εκµεταλλεύσεως 0,00 14.171,27

Μείον:

Έξοδα ∆ιοικητικής λειτουργίας 51.792,08 30.648,55

Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) εκµεταλλεύσεως -51.792,08 -16.477,28

Πλέον:

Έσοδα από Συµµετοχές 845,84 57.605,48
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 380,00 465,84 50,00 57.555,48

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) εκµεταλλεύσεως -51.326,24 41.078,20

Έκτακτα αποτελέσµατα

Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 49,50 49,50 6,55 6,55

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) -51.375,74 41.071,65

Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 881,30 831,30
Μείον οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 881,30 831,30 -

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη ) χρήσεως -51.375,74 41.071,65

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆ΗΜ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ-634560 Αρ.∆ιαβ. ΑΕ-30814673 Α∆Τ ΑΚ-208652

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 23811

Αθήνα  14 Mαϊου  2013

Αθήνα, 16 Mαϊου  2013

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους  της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ο.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε” , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου

2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή , καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις

Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 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, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση

καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 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 οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας . ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 οικονοµικές 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 οικονοµικές καταστάσεις .  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους

ανακρίβειας των οικονοµικών 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 οικονοµικών 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 οικονοµικών καταστάσεων .

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας “ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε”  κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 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. Έµφαση Θέµατος Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 - 2012.

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 . Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την

αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές-

Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Λ. Μεσογείων396, 15341 Αγ. Παρασκευή 

Α.Μ./ΣΟΕΛ:  148


