ΣΙ∆ΕΚΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ. 37545/65/B/97/06 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 54425621000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2014
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα -τεχνικές εγκ/σεις
και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

1.596,80
25.359,49
26.956,29

1.596,80
18.114,35
19.711,15

0,00
7.245,14
7.245,14

473.650,43
2.208.931,83

0,00
1.861.019,74

6.072.178,36
2.913.321,87
370.997,21
12.039.079,70

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.596,80
1.596,80
0,00 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
25.359,49
18.114,35
7.245,14 1.Καταβληµένο (Μετοχές 49.267 των € 59,00)
26.956,29

19.711,15

7.245,14

473.650,43
347.912,09

481.650,43
2.230.931,83

0,00
1.820.709,33

481.650,43
410.222,50

6.044.095,40

28.082,96

6.072.178,36

6.034.386,97

37.791,39

2.861.523,35
366.831,30
11.133.469,79

51.798,52
4.165,91
905.609,91

3.083.487,88
367.790,30
12.236.038,80

3.001.300,19
362.864,47
11.219.260,96

12.818,10
918.428,01

5.093,21
5.093,21

5.779,93
5.779,93

168.283,96

168.283,96

4.101.035,46
4.269.319,42

4.101.035,46
4.269.319,42

-2.292.740,64
-2.292.740,64

-2.720.387,74
-2.720.387,74

4.888.424,99

4.461.464,61

205.265,82
205.265,82

0,00
0,00

52.746,54
56.111,75
1.017.236,11

55.938,59
129.902,73
1.699.403,20

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7.Μακρ.υποχρ.πληρ.την επόµενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι

91.464,73
30.791,73
76.188,03
1.516,49
1.326.055,38

22.767,66
31.600,22
0,00
2.048,45
1.941.660,85

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

1.531.321,20

1.941.660,85

ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογήςεπιχορηγήσεις επενδύσεων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
πάγιου ενεργητικού

V.Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

4.Πρώτες & β' ύλες-Αναλώσιµα υλ.- Ανταλλ/κά και Είδη συσκευασίας

834.681,45 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
63.940,37 (ΑΙ+ΑΙΙI+ΑIV+AV)

146.545,32
917.848,84

190.000,86
1.088.622,68 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.∆άνεια τραπεζών

II.Απαιτήσεις
1.Πελάτες

594.409,53

Mείον : Προβλέψεις
2.Γραµµάτια εισπρακτέα-χαρτοφυλακίου
3α.Επιταγές εισπρακτέες
11.Χρεώστες διάφοροι

0,00

IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγ.& εµπραγµ.ασφ.
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

475.451,00
594.409,53
103.787,44
2.988.370,54
469.169,08
4.155.736,59

113.755,50

361.695,50
121.167,61 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
3.119.806,78
1.Προµηθευτές
394.891,22
2α.Επιταγές πληρωτέες µεταχρον.
3.997.561,11
3.Τράπεζες λογ.βραχ/µων υποχρεώσεων

27.616,64
392.870,97
420.487,61

92.461,25
187.639,34
280.100,59

5.494.073,04

5.366.284,38

6.419.746,19

6.403.125,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

6.419.746,19

6.403.125,46

170.000,00
2.709.310,64
2.879.310,64

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
170.000,00 2.Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγ.& εµπρ.ασφαλ.
2.709.310,64 4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
2.879.310,64

170.000,00
2.709.310,64
2.879.310,64

170.000,00
2.709.310,64
2.879.310,64

Κλειόµενη χρήση
2014

Προηγούµενη χρήση
2013

427.647,10

-36.982,84

-2.720.387,74
-2.292.740,64

-2.683.404,90
-2.720.387,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Κλειόµενη χρήση 2014
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµετάλλευσης
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµετάλλευσης
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατ (κέρδη/ζηµίες) εκµετάλλευσης
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Εκτακτες ζηµίες
3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζηµίες) ΧΡΗΣΗΣ
προ φόρων

398.363,13
698.273,30
58,34
121.036,71

826,72
30.149,45
36.468,50

χρήσης 2013

2.906.753,00

12.818,10
1.029.595,94

770.096,97
1.206,55

χρήσης 2014

82.187,69
4.925,83
1.016.777,84 IV.Αποθεµατικά κεφάλαια

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
2.Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή υποπροιόντα και υπολείµµατα

Ποσά
προηγούµενης

2.906.753,00

1.Τακτικό αποθεµατικό
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων

ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ποσά
κλειόµενης

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προηγούµενη χρήση 2013

6.635.446,63
5.121.028,72
1.514.417,91

Καθαρά αποτελ.(κέρδη/ζηµίες) χρήσης
5.295.685,83 Μείον : Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων
4.261.249,63
χρήσεων
1.034.436,20 Ζηµίες εις νέο

73.608,52
1.588.026,43

70.390,42
1.104.826,62

1.096.636,43
491.390,00
120.978,37
370.411,63

67.444,67

435.309,57
618.233,25
2.445,14
124.524,47

2.902,88
2.299,96
30.846,02

1.053.542,82
51.283,80
122.079,33
-70.795,53

36.048,86

Αλεξανδρούπολη, 12 Μαρτίου 2015
2.288,27
5.382,21
2.538,72

10.209,20
427.647,10

77.679,28
77.679,28

2.007,79
0,00
228,38

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

2.236,17
-36.982,84

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ

ΤΟΥ ∆.Σ.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

89.242,97
0,00

89.242,97

0,00 ΒΡΑΚΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 875117

427.647,10

ΒΡΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α∆Τ ΑΕ 128351

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Α∆Τ ΑΗ 911694

-36.982,84

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 30281 Α’ ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας "ΣΙ∆ΕΚΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε."
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΣΙ∆ΕΚΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε.", που αποτελούνται από τον ισολογισµό
της 31 ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση 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
κατωτέρω: 1) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις από την προηγούµενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 2.300.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει
σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 2.100.000. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 2.100.000 και τα αποτελέσµατα της
κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 200.000 και ευρώ 1.900.000 αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον 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 90.000 µε συνέπεια οι προβλέψεις να
εµφανίζονται µειωµένες κατά 90.000 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 8.000 ευρώ και 82.000 ευρώ αντίστοιχα. 3)
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006-2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις 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 "ΣΙ∆ΕΚΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε.", κατά την 31 ∆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. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση
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.

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Πατησίων 81 & Χέϋδεν -Τ.Κ. 104.34 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 170

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14391

