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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2014
Aξία κτήσεως

Β.

Γ.
Ι.

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2013

Aναπ. αξία

Aξία κτήσεως

Aποσβέσεις

ΠAΘHTIKO

Aναπ. αξία

A.

I∆IA KEΦAΛAIA

I.

Kεφάλαιο µετοχικό

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

9.972,83

9.972,81

0,02

9.972,83

9.972,81

0,02

( 95.000 µετοχές των 10,00 ευρώ έκαστη)

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

3.000,00

2.999,99

0,01

0,00

0,00

0,00

1. Καταβληµένο

12.972,83

12.972,80

0,03

9.972,83

9.972,81

0,02

45.000,00

44.999,99

0,01

45.000,00

43.500,00

1.500,00

571.233,94

172.434,28

398.799,66

571.233,94

140.005,81

431.228,13

616.233,94

217.434,27

398.799,67

616.233,94

183.505,81

432.728,13

Ασώµατες ακινητοποιήσεις

IV.

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις

& λοιπός εξοπλισµός

2.244.227,06

1.853.228,54

390.998,52

2.240.727,06

1.670.315,14

570.411,92

5. Mεταφορικά µέσα

187.580,78

173.224,91

14.355,87

187.580,78

161.048,07

26.532,71

6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

118.252,09

104.782,08

13.470,01

118.426,75

97.657,71

20.769,04

2.550.059,93

2.131.235,53

418.824,40

2.546.734,59

1.929.020,92

617.713,67

3.166.293,87

2.348.669,80

817.624,07

3.162.968,53

2.112.526,73

1.050.441,80

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓII)

V.

817.624,07

1.050.441,80

VI.

650.000,00

4.737,24

4.737,24

-527.175,30

-512.969,25

0,00

318.757,50

427.561,94

460.525,49

359.960,38

354.219,81

0,00

293.838,54

Aποτελέσµατα εις νέο

Ποσά προορισµένα για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
1. Καταθέσεις µετόχων ή εταίρων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)

Γ.
I.

YΠOXPEΩΣEIΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆.

KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO

2. ∆άνεια τραπεζών

I.

Aποθέµατα

7.Γραµµάτια πληρωτέα µακρ.λήξεως

1. Eµπορεύµατα

254.603,65

359.927,53

4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Aναλώσιµα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκευασίας

303.346,04

313.377,29

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

84.794,69

158.873,11

642.744,38

832.177,93

1.924.093,45

2.474.798,07

92.893,00

92.893,00

Aπαιτήσεις

8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

II.

101.051,86

0,00

461.012,24

648.058,35

1.475.297,54

2.323.912,56

Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2. Γραµµάτια πληρωτέα & υποσχετικές

1. Πελάτες
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση
3α. Eπιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου

117.353,03

Στις τράπεζες σε εγγύηση

1.021.072,60

533.690,88

651.043,91

3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Xρεώστες διάφοροι

0,00

1.021.072,60

241.971,74

198.697,62

18.443,20

18.443,20

139.114,73

52.809,67

3.067.560,03

3.858.714,16

2.009,83

9.305,08

111.281,76

43.976,68

113.291,59

53.281,76

3.823.596,00

4.744.173,85

71.706,25

16.895,15

4.712.926,35

5.811.510,82

2α. Eπιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)

3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆ΙΙΙ+∆IV)

0,00

369.560,00

1.571.284,24

1.409.985,30

585.512,26

200.208,68

3. Tράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών

10.890,00

11.025,60

5. Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη

70.690,34

183.284,94

6. Aσφαλιστικοί οργανισµοί

39.240,73

12.475,22

7. Mακρ/σµες υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση

54.311,12

141.548,62

10. Mερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

∆ιαθέσιµα
1. Tαµείο

E.

950.000,00

Aποθεµατικά κεφάλαια

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓII)

IV.

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

1. Tακτικό αποθεµατικό

Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
4. Mηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις

II.

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2014

ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
1.Εξοδα ερευνών κι αναπτύξεως

ΙΙ.

Aποσβέσεις

EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ

0,00

31.502,66

17.125,94

19.423,40

3.824.352,17

4.702.926,98

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

4.285.364,41

5.350.985,33

ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Β+Γ+∆)

4.712.926,35

5.811.510,82

17.485,80

62.626,84

METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων

ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+∆+Ε)
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI

ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί

17.485,80

62.626,84

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί

Σηµειώσεις:1

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)
Ποσάκλειοµένηςχρήσεως 2014
I.

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2013

Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Kύκλος εργασιών (πωλήσεις)

5.727.501,28

6.843.266,62

Mείον:

Kόστος πωλήσεων

4.243.133,46

5.283.143,69

Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως

1.484.367,82

1.560.122,93

Πλέον:

1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

Σύνολο
Mείον:

1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας

124.004,67

3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως

1.273.983,00

Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛEON:

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Mείον:

3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

MEION:

1.692,82
1.561.815,75
97.466,21

1.397.987,66

50.315,84

-50.315,84

16.590,47

71.434,30

προηγούµενων χρήσεων

-512.969,25

-545.543,80

Σύνολο

-496.378,78

1.369.963,67

66.321,37

29.996,52

λειτουργικό κόστος φόροι

800,00

Zηµίες εις νέο

66.321,37

-474.109,50
38.059,75

2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο

191.852,08
1.160,79

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

(+): Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)

MΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήµατος

1.272.497,46

0,00
50.315,84

Kαθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2014

30.796,52

800,00

-527.175,30

38.859,75
-512.969,25

-65.160,58

36.601,03

126.691,50

ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, 30 Απριλίου 2015

Eκτακτα αποτελέσµατα
1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

3.526,77
16.483,79

3.022,87
20.010,56

Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
Mείον:

536,71
1.484.904,53

86.916,87

Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
II.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος

KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη) χρήσεως ΠPO ΦOPΩN

-20.010,56

52.234,33

55.257,20

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ

Α.∆.Τ. Χ838967

Α.∆.Τ. ΑΕ483319

-55.257,20

16.590,47

71.434,30

239.143,06
239.143,06

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

236.043,72
0,00

236.043,72

0,00

16.590,47

71.434,30
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρ. Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 3098 - Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, 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.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:
1.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), στην προηγούµενη χρήση, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των λοιπών ασώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙ5) ποσού ευρώ 10 χιλιάδες, µε συνέπεια η αξία των λοιπών ασώµατων
ακινητοποιήσεων να εµφανίζεται αυξηµένη κατά ευρώ 10 χιλιάδες, ενώ τα αποτελέσµατα προηγούµενης χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα κατά 10 χιλιάδες ευρώ.
2.Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 329 χιλιάδες. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την
κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 329 χιλιάδες. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά ευρώ 329 χιλιάδες, ενώ τα
αποτελέσµατα της τρέχουσας και των προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 62 χιλιάδες και 267 χιλιάδες αντίστοιχα.
3.Για τα γραµµάτια σε καθυστέρηση ευρώ 93 χιλιάδες που εµφανίζονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού ∆-ΙΙ-3, τις Επιταγές σε καθυστέρηση ευρώ 242 χιλιάδες που εµφανίζονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού ∆-ΙΙ-3β, καθώς και για τους επισφαλείς- επίδικους πελάτες και χρεώστες ευρώ 18 χιλιάδες που
εµφανίζονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού ∆-ΙΙ-10, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών
έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 353 χιλιάδες. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά ευρώ 353 χιλιάδες, ενώ τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και των προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα
κατά ευρώ 43 χιλιάδες και 310 χιλιάδες αντίστοιχα.
4.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν µε φόρους και προσαυξήσεις προηγουµένων χρήσεων ποσού ευρώ 53 χιλιάδες, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσης και τα
Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, ενώ οι απαιτήσεις («Έξοδα εποµένων χρήσεων» λογαριασµός Ενεργητικού Ε-1) αυξηµένες κατά το ποσό αυτό.
5.Κατά παρέκκλιση των 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 ∆εκεµβρίου 2014, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε
ευρώ 17 χιλιάδες, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά 17 χιλιάδες ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 17 χιλιάδες ευρώ και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 3 χιλιάδες και 14 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα.
6.∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και 2011 το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου µας.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από 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 «ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2014 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
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς στη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων
του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέµα αυτό αποτελεί σηµαντική ένδειξη για ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραµµα για την άρση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των
δραστηριοτήτων της εταιρίας.
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.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
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