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ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27885/14/Β/92/13- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 022505054000
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροιόντα & υπολ.
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα
υλικά-ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

95.461,46

89.835,12

5.626,34

94.561,46

83.355,83

506.461,45
1.148.652,64

478.659,25

506.461,45
669.993,39

506.461,45
1.158.909,67

472.201,50

869.696,25
304.041,98
48.267,09
74.000,00
2.472.460,16

1.619.571,03
490.911,46
133.514,05
85.300,00
3.994.667,66

Ποσά κλειόμ.
χρήσ. 2013

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
(46.536 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1.Καταβλημένο
506.461,45
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
686.708,17
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
11.205,63

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
1.638.826,42
566.283,75
139.311,33
74.000,00
4.073.535,59

769.130,17
262.241,77
91.044,24
1.601.075,43

656.469,37
216.088,78
81.926,66

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Εκτακτα αποθεματικά
5.Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων

963.101,66
274.822,68
51.587,39
85.300,00
2.567.981,35

1.426.686,31

V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων

15.396,25
2.487.856,41

15.387,25
2.583.368,60

1.052.514,53

1.231.781,50 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1.264.304,90
2.Δάνεια Τραπεζών
511.341,90 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.007.428,30
1.Προμηθευτές
2β.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.101.371,92
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
277.254,72
7.Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμ. χρήση
13.603,87
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)

1.794.227,74
484.905,74
3.331.648,01

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
-Χαρτοφυλακίου
-Στις τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
10.Επισφαλείς.-επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις

4.483.837,40
-65.182,96
0,00
197.859,60

4.113.403,27
-12.031,35

4.418.654,44

0,00
277.254,72

197.859,60
13.603,87

23.968,65
-23.968,65

11.Χρεώστες διάφοροι
ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1.Μετοχές
ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

23.968,65
0,00
856.452,10
5.486.570,01

0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
657.984,58
5.050.215,09

-23.968,65

748,35

748,35

71.183,58
64.569,25
135.752,83
8.954.719,20

84.615,76
84.187,82
168.803,58
8.227.195,31

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
14.583,35
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
165.972,71
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού
180.556,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
11.002.325,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών
248.078,00
248.078,00
2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
902.337,57
808.043,17
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
1.150.415,57
1.056.121,17
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.820 χιλ. για ασφάλεια τραπεζικών δανείων.
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31/12/2008, βάση του Ν. 2065/92
17.628,95
165.972,71
183.601,66
11.631.803,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημίες
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

14,8%

377.796,45
634.644,48

12,13
460.895,84

1.012.440,92
581.299,91

15,2%

23.093,22
-69.737,86
14%

0,00
436.696,44

-460.883,71
120.416,20

1.534,86
3.999,98
0,00
5.534,84
32.836,18
13.286,33
11.556,22
53.151,61

110.830,34

1.365.845,00

283.436,06

283.436,06

2.259,29
2.469,87
26.289,30
31.018,46

2.259,29
2.469,87
26.289,30
31.018,46

-25.915,97
-331.192,87
-357.108,85
1.323.190,67

-4.078,49
-327.114,38
-331.192,87
1.349.106,65

2.299.299,28

2.299.299,28

2.563.331,67
928.764,11
2.308.554,69
4.908,40
130.714,42
36.019,73
610.396,19
1.342.378,14
7.925.067,35

2.037.067,56
782.842,52
2.084.029,31
5.142,23
229.602,65
97.569,93
441.341,90
1.589.259,04
7.266.855,14

10.224.366,63

9.566.154,42

591,29
83.655,01
84.246,30
11.631.803,61

3.570,00
83.494,53
87.064,53
11.002.325,60

248.078,00
902.337,57
1.150.415,57

248.078,00
808.043,17
1.056.121,17

0,00

Ποσά κλειόμ.
χρήσ. 2013
15.120,70
-331.192,87
-2.663,96

Ποσά προηγ.
χρήσ. 2012
23.501,19
-327.114,38
-2.663,96

0,00
-318.736,13
-38.372,71
-357.108,85

0,00
-306.277,15
-24.915,72
-331.192,87

-436.696,44
75.229,70

1.505,37
999,99
2.000,00
4.505,36

-105.295,50
15.120,70

19.927,53
0,00
306,34
36.000,00

222.010,66

222.010,66

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
(-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος φόροι
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων
χρήσεων
Υπόλοιπο
1.059.085,56 Πλέον:1.Φόρος εισοδήματος
511.926,14 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

10.227.855,67
8.671.890,00
1.555.965,67
15.046,03
1.571.011,70

354.703,23
704.382,33

1.365.845,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

10.618.822,39
9.042.985,93
1.575.836,46
17.904,37
1.593.740,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγ.
χρήσ. 2012

56.233,87

-51.728,51
23.501,19

239.140,89

0,00
15.120,70

239.140,89
-36%

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λαμία, 28 Μαρτίου 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ Ν871385

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΚΟΥ
Α.Δ.Τ. Ι681267

0,00
23.501,19

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΩΤΑ
Α.Δ.Τ. Τ987651
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 79202 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης 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. 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 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.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Kατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, η αναπόσβεστη αξία των παγίων στοιχείων και η καθαρή
θέση εμφανίζονται ισόποσα αυξημένες, κατά ποσό € 657 χιλ., λόγω μη διενέργειας αντίστοιχων αποσβέσεων σε προηγούμενες χρήσεις. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν.
2190/1920, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, σε βάρος της καθαρής θέσης, ποσού € 720 χιλ., για τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν, από τη μη ρευστοποίησή απαιτήσεων, που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και περιλαμβάνονται στους
λογαριασμούς του ενεργητικού "Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων", "Πελάτες", "Επιταγές σε καθυστέρηση", Χρεώστες διάφοροι" και "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα” Εάν είχε σχηματισθεί η πρόβλεψη αυτή θα έπρεπε να είχε βαρύνει τα αποτελέσματα
χρήσεως κατά ποσό € 170 χιλ. και κατά το υπόλοιπο τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων. 3) Στο λογαριασμό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται και απαίτηση από μέτοχο της εταιρείας, ποσού € 568 χιλ, που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις
του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, η εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη, σε βάρος της καθαρής θέσης, για αποζημίωση του
προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχημάτιζε τέτοια πρόβλεψη, για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ανέρχονταν στο ποσό των € 60 χιλ., που θα βάρυναν τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων. 5) Οι
«μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» καθώς και οι «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση» αφορούν μη εξυπηρετούμενο τραπεζικό δάνειο. Δεν λάβαμε επιβεβαιωτική επιστολή της τράπεζας για να επιβεβαιώσουμε το ακριβές ύψος της
υποχρέωσης αυτής. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση της εξόφλησης του δανείου, ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την κατάταξή του στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις ή τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 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.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014
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