ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. SARMED)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23993/02/Β/91/102 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η 044366807000), ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 91, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ Α.Ε."
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Αρχή:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γεράσιµος Αναστ. Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901)

Ελεγκτική Εταιρεία:

EYΘΥΝΟΙ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (AM ΣΟΕΛ 168)

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου :

Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Χαραλαµπος Σαραντίτης- Πρόεδρος ∆.Σ
Γεώργιος Σαραντίτης - Αντιπρόεδρος ∆.Σ
Ιωάννης Κυµπιζής - ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αλέξιος Σιαφλάς -Μέλος ∆.Σ

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων
Aύξηση απαιτήσεων
(Αύξηση)/µείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Ιωάννης Γ. Σαραντίτης -Μέλος ∆.Σ
Χαράλαµπος Σιαφλάς -Μέλος ∆.Σ
∆ηµήτριος Κυµπιζής - Μέλος ∆.Σ

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των Οικονοµικών Καταστάσεων:

01.01 - 31.12.2013

Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

www.sarmed.gr
2 Μαϊου, 2014

01.01 - 31.12.2012

1.287.773,28

1.246.761,65

1.717.995,96
42.157,60
45.949,47

1.677.587,17
508.651,31
91.483,80

106.389,49
(404.794,29)
(2.074.986,17)

(141.023,91)
(1.050.970,31)
1.215.430,21

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού
31.12.2013

31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Καταβεβληµένοι Φόροι

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

54.829.915,92

55.758.794,95

Επενδυτικά ακίνητα

22.599.812,50

22.992.837,07

67.254,72
119.490,63

80.429,31
127.966,88

Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Απόκτηση ιδίων µετοχών
Αγορά ενσώµατων παγίων και άϋλων στοιχείων

Αποθέµατα

(107.984,93)
(230.651,53)

512.587,89

3.116.338,76

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
-

47.715,02

154.104,51

Απαιτήσεις από πελάτες

5.395.467,34

5.158.595,82

Τόκοι εισπραχθέντες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

4.766.025,83

4.489.556,49

Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

87.825.681,96

88.762.285,03

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (114.800 µετοχές των € 144,50)
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης

16.588.600,00
52.729.417,29

11.480.000,00
56.949.834,07

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (α)

69.318.017,29

68.429.834,07

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

12.344.171,27
6.163.493,40
18.507.664,67
87.825.681,96

12.501.550,37
7.830.900,59
20.332.450,96
88.762.285,03

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(92.944,70)

(9.787,75)
(151.010,99)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

(47.098,71)

1.031.243,52
(3.021.718,96)

(413.666,81)

(1.597.311,36)

1.149,24
(412.517,57)

1.460,90
(3.586.325,90)

Καθαρή αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β)

100.070,32

(469.987,14)

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης Χρήσης

350.677,64

820.664,78

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Χρήσης

450.747,96

350.677,64

-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆.Π.Χ.Α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

01.01 - 31.12.2013
Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη

01.01 - 31.12.2012

13.080.846,98
1.505.001,14

11.764.336,42
514.112,02

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων

1.333.722,75
1.287.773,28

1.338.245,45
1.246.761,65

Κέρδη µετά από φόρους (Α)

880.371,18

1.111.958,05

7.812,03

4.362,62

888.183,21

1.116.320,67

-

-

7,7368

9,7240

3.051.718,71

3.015.832,62

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Προτεινόµενο µέρισµα
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά & αποµειωµένα (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ίδια κεφάλαια Έναρξης Χρήσης, (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) µε βάση τα
ΕΛΠ
Προσαρµογές για:
Εκτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
∆ιαφορά από συντελεστές απόσβεσης µε βάση τα ∆ΠΧΑ
Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Ν.2065/92
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού µε βάση το ∆ΛΠ 19
∆ιαγραφή ασώµατων ακινητοποιήσεων
Ανακατάταξη επιχορηγήσεων στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

38.075.011,99

35.862.023,81

49.147.855,76
1.102.507,02

49.147.855,76
-

(100.000,00)

(100.000,00)

(5.074.898,25)

(1.016.293,15)

(11.246.300,02)

(11.488.154,53)

(232.669,47)

(210.856,37)

(76.213,20)

(67.443,16)

(1.000.159,75)

-

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο προσαρµογών

(2.165.300,00)
30.354.822,09

(1.791.900,00)
34.473.208,55

Ίδια κεφάλαια Έναρξης Χρήσης, (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) µε βάση τα
∆ΠΧΑ

68.429.834,08

70.335.232,36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2032 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Kέρδη µετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήµατα
Απόκτηση ιδίων µετοχών
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

31.12.2013

31.12.2012

68.429.834,08
880.371,18
7.812,03
69.318.017,29

70.335.232,36
1.111.958,05
4.362,62
(3.021.718,96)
68.429.834,08

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Eταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010.

12. ∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 που να έχουν σηµαντική επίδραση στην οικονοµική θέση

2. Το απασχολούµενο προσωπικό στις 31.12.2013 ανερχόταν σε 140 άτοµα ( 31.12.2012: 124 άτοµα ).
3. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης κατέχονται από την Εταιρεία ίδιες µετοχές συνολικού ποσού € 3.021.718,96.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Οι σηµαντικότερες επίδικες υποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στην σηµείωση 24 των Οικονοµικών Καταστάσεων.

της Εταιρείας.
13. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους
µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

5. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
6. ∆εν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.

(Ποσά σε ευρώ)

7. Οι κεφαλαιακές δαπάνες της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ανήλθαν σε € 413.666,81. (31.12.2012: € 1.597.311,36).

α) Έσοδα

8. Με την Έκτακτη Τακτική Συνέλευση των µετόχων της 30.06.2013 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό

β) Έξοδα

των € 5.108.600,00 (σηµείωση 16).

1.178.103,30
0,00

γ) Απαιτήσεις

9. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή τις λογιστικές εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
10. Η Eταιρεία µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης ∆εκεµβρίου 2013 αποφάσισε την προαιρετική εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υϊοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
11. Η Εταιρεία έχει προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ποσού € 100.000,00

2.152.585,36

δ) Υποχρεώσεις

0,00

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

381.415,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0,00

προκειµένου να καλυφθούν τυχόν πρόσθετοι φόροι που θα προκύψουν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο.

Πειραιάς, 2 Μαϊου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Χ.ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ
Α.∆.Τ.Ι 022753/72

Γ.ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ
Α.∆.Τ. Π 724817

Ι.ΚΥΜΠΙΖΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 090078

ΣΤ.ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
Α.∆.Τ.ΑΑ 130041

