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ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΠΙΜΟΙ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ • 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46766/56/Β/0Ο/10
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Ποσά σε Fuji (ι*
Ποοά κλεισμένης χρήσεως 2014
Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Avanάσβεστη

Λξίο

αξία

κτήσεως

Ποσά

ΓΙοππ

κλεισμένης

κλεισμένης

χρήσεως 2014

χρήσεως 2013

Ανσπόσβεστη
Αποσβέσεις

αξία

Β. Ε Ι Ο ΔΑ ΕΓΚΑΤΑ1ΤΑ1ΕΩΣ

ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

54.464,80

54.393,47

71,33

54.464,80

52.975,26

1.489,54

I, Μετοχικό Κεφάλαιο
(43.400 μετοχές τ ω ν 30,00 € εκάστη)
1 .ΚαταΒλημένσ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Ασώματες ακινητοποιείσεις
5. Λοιπές ααώυατες ακινητοποιείαεις

161.853,97

144.039,44

17.814,53

156.259,77

137.75Β.46

18.501,31

II.Ενσώματες ακινητοποιηθείς

1.307.ΠΠΠ.ΠΠ

65.687,41

65.687,41

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων

1 .Γήπεδα-Οικόπεδα

266.568,06

3.Κτίρια και τεχνικά έργα

1.302.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1.432.304,42

734.166,04

266.56Β.06

266.568,06

698.138,38

1.410.736,41

266.568,06
660.797,52

749.938,89

4. Μηχάνημα τα-τεχνικές εγκαταστάσεις

0,00
3Β.4Β1,56

5 λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα

30.237,26

8.244,30

38.481,56

28.707,61

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικά αποθεματικό
Μείον: Ζημίες από υποτίμηση χρεογράφων

9.773,95

47.863,56

43.704,46

4.159,10

47.Β63.56

42.552,19

5.311,37

6.Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός

1.023.666,00

1.001.403,94

22.262,06

1.006.777,53

981.930,31

24.847,22

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)

2.808 883.60

1.809.511,70

999.371,90

ϊ.7/0 477,12

1.713.987,63

1.056.439,49

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΜΜ

2.970.737,57

1.953.551,14

1.017.186,43

ι 976 6Η6.89

1.851 746,09

1.074.940,80

0,00

-395,92

65.687,41

65.291,49

-370.878,18

-449.870,04

i/O.H/R 1ft

449.870,04

1.033.571,18

954.1 Π,40

843.361,91

785.851,96

507.297,89

486.077,79

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιβίων κεφαλαίων (AI+AIII*AJV»AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π*ΠΙ+ΓΙΙΙ)

318.500,00

318.500,00

17.499,17

17.499,17

335.999,17

335.999,17

1.3Ί3.185,60

1.410.939,97

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.Δάνεια Τραπεζών
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
I .Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

I. Αποθέματα

15.000,00

15.000,00

749.636,34

897.789,78

1.115.057,96

967.131,71

3.Τράπεζες λογαριασμοί

1.Εμπορεύματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

2.196.008,39

2.313.317,71

133.893,82

165.347,07

2.329.902,21

2.478.664,78

351.896,06

215.296,74

II, Απαιτήσεις

Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φάρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

1.Πελάτες
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
2.830,93

Στις Τράπεζες σε εγγύηση

6.107,34

177,60

127,60

3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένε»
- Χαρτοφυλακίου

66.119,44

Στις Τράπεζες σε εγγύηση

723. 103,96

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις

-219,68

40.733,98

43,428.90

257.005,86

298.072,00

50.280,95

24.687,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)

3.042.127,80

Σύνολο υποχρεώσεων (Π*ΓΙΙ)

3.846.011,77

3.827.979,76

229.926,11
289.223,40

229.926,11

54.191,30

11 .Χρεώστες διάφοροι

298.014.19

3.002.649,86

I I .Πιστωτές διάφοροι
8.938,27

11.926,43

249.210,40

7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση

- Χαρτοφυλακίου

18.426,48

58.173,55
53.971,62

219,68

57.953,87

99.001,70

90.915,52

803.031,05

594.219,84

ΙΙΙ.Χρεώγρσφα
1 .Μετοχές

3.720,00

Μείον: ΙΙροΗΛεψεις για υποτίμηση

-727,72

38.930,93
2.992,28

-2.885,49

36.045,44

IV.Διαθέσιμα
1 .Ταμείο

186.211,55

123.603,33

3.Καταθέσεις όψεως κ

158.153,50

98.441,03

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙ1+ΔΜΙ *Δΐν»

3.480.790,59

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 .Έξοδα επόμενων χρήσεων

21.356,36

28.369,31

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

44.156,40

41.228,07

65.512,76

69.597,38

4.Β99 060,28

4 813 001,31

1.176,00

1.118,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΪΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμέν

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ*Δ)

19.527,33

30.888,15

4.899.060,28

4.813.001,31

1.176,00

1.118,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

1 .Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας τ ω ν ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, έγινε στη χρήση 2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014
I.

• προηγούμενης χρήσεως 2013

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Ποσά

Ποσά

κλεισμένης

προηγούμενης

χρήσεως 2014

χρήσεως 2013

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)

5.365.868,86

5.151.349,68

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

127.905,70

4.293,27

Μείον: Κόστος πωλήσεων

3.553.741,18

).380.257,75

(*)Υπόλοιπο ζημιών κερδών προηγουμένων χρήσεων

450.265,96

342.488,36

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκ μετάλλευα ε οκ
Πλέον : 1 .Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

1.812.127,68

1.771.091,93

108.777,38

87.763,05

Σύνολο

( )Διαφσρές φορολογικού ελέγχου
Μείον:

ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3 . ' Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

1 .Φόρος εισοδήματος

607.609,15

635.545,40

2.Ζημίες από υποτίμηση μετοχών και χρεσγράφωI

977.159,77

978.748,72

3.Συμπληρωματικόςφόρος

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Ζημίες εις νέο

ΠΛΕΟΝ:

0,00

86.321,44

-322.360,26

-424.516,53

47.761,92

24.597,51

0,00

395,92

756,00

756,00

3/0.8/8,18

-450.265,96

-370.878,1β

-450.265.96

370.878,18

450.265,96

Η διάθεση τ ω ν κερδών γίνεται ως εξής:
2. Έσοδα χρεογράφων
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

163.408,95

0,00

5.679,13

0,00

15,37

3.307,34

5.751,35

3.307.34

163.408,95

153.719,39

28.659,17

36.232,56

4.Πιστωτικοί τόκοι fi συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ:
3.Χρεωστικοί τόκοι ft συναφή έξοδα

56,85

8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα Β ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη

0,00

749,89

Μείον:
1 .Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

35.761,54

45.568,49

2.Έκτακτες ζημίες

37.244,79

78.890,92

6.225,68

2.378,58

3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φ ό ρ ω ν
Κοζάνη, 3 Μίΐρπου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΙΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μέτοχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΕ.
Έκθεση επί τ ω ν Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις Της Ανώνυμης Εταιρείας "ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε." οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων κ ι 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 τ ω ν οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις τ ω ν 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 τ ω ν οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο 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 διααφάλιοης 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 τ ω ν κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας τ ω ν οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών τ ω ν εκτιμήσεων κινδύνου, α ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση τ ω ν
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας τ ω ν εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας τ ω ν λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου τ ω ν εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης τ ω ν οικονομικών
καταστάσεων. Πιστεύουμε o n τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τ ο ν έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού -Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις- ποσού ευρώ 318.500 απεικονίζεται η αξία κτήσης μεριδίων σε ετερρόθυμη εταιρία, η οποία τηρεί απλαγραφικά βιβλία, δεν συντάσσει
οικονομικές καταστάσεις και δεν ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τ ω ν μεριδίων τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσεως και στα Ίδια Κεφάλαια. 2)
Πέραν τ ω ν Επισφαλών- Επίδικων απαιτήσεων" που εμφανίζονται διακεκριμένα στον ισολογισμό υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις σε καθυστέρηση, πέραν του έτους, οι οποίες περιλαμβάνονται σε διάφορα κονδύλια TOU κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το
σύνολο ό λ ω ν αυτών τ ω ν απαιτήσεων ανέρχεται σε ποσά € 191 χιλιάδες. Κατά την εκτίμηση μας, για την κάλυψη τ ω ν ζημιών απο τη μη ρευστοποίηση όλων τ ω ν σε καθυστέρηση απαιτήσεων έπρεπε να είχε σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 110
χιλιάδες, με συνέπεια οι απαιτήσεις, τα αποτελέσματα τ ω ν προηγούμενων χρήσεων και η καθαρή θέση να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένες. 3) Κατά παρέκκλιση τ ω ν λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.
2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό υψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 72.000,00 περίπου με συνέπεια σι
προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 72.000,00 ευρω περίπου, τα αποτελέσματα της χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 12.000,00 και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά ευρω 72.000,00. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίπς δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ος εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης συτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί οε εκτίμηση τ ω ν πρόσθετων φόρων και τ ω ν προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που
τυχόν απαιτείτο)..
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατα τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις τ ω ν θεμάτων (2) και (3) και τις πιθανές επιπτώσεις τ ω ν θεμάτων (1) και (4) που μνημονεύονται στην παράγραφα 'Βάση για Γνώμη ρε Επιφύλαξη , οι α ν ω τ έ ρ ω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας*'"""ιΝΙΔΗΣΑ.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 κ—ι τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
π ρόδιο γράφονται από ίο Ελληνικό ΓΓ
Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις τ ω ν άρθρων 42α εως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
-"-•ιήτων
Περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια τ ω ν οριζομένων απο τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
ι την αντιστοίχηση
1

—

Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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