SEMAC ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 - 16ε ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013)
Αξ .Μ.Α.Δ.: 37330/62/Β/97/0009 - Αξ. Γ.Δ.ΜΗ. 038335405000
Πνζά ζε επξώ
Ποζά κλειόμενηρ χπήζεωρ 2013
Ποζά πποηγούμενηρ χπήζεωρ 2012
Αξία
Αναπόζβεζηη
Αξία
Αναπόζβεζηη
κηήζεωρ
Αποζβέζειρ
αξία
κηήζεωρ
Αποζβέζειρ
αξία
Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
379.109,12
378.757,64
351,48
378.689,12
378.687,65
1,47
Ι. Μεηνρηθό Κεθάιαην

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο

Ποζά
κλειόμενηρ
χπήζεωρ 2013

(14.180 κεηνρέο ησλ 30,00 επξώ εθάζηε)
1. Καηαβιεκέλν

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΙΙ.Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1.Γήπεδα-Οηθόπεδα
3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
4.Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο

520.644,75
951.151,84

565.629,86

520.644,75
385.521,98

520.644,75
955.501,84

530.381,35

520.644,75
425.120,49

495.016,59
361.935,31
246.201,01

372.067,90
320.537,29
240.097,72

122.948,69
41.398,02
6.103,29

496.765,81
363.510,31
243.078,06

350.156,91
297.422,24
239.009,55

146.608,90
66.088,07
4.068,51

2.574.949,50

1.498.332,77

1.076.616,73

2.579.500,77

1.416.970,05

1.162.530,72

θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5.Μεηαθνξηθά κέζα
6.Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ)
ΙΙΙ.πκκεηνρέο & άιιεο καθξνπξόζεζκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο
7.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

5.721,46

10.028,23

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

1.082.338,19

1.172.558,95

425.400,00

425.400,00

162.997,92

162.997,92

IV.Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα
1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό

127.579,02

127.579,02

V.Απνηειέζκαηα εηο λέν
Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν

188.012,64

301.762,49

903.989,58

1.017.739,43

32.776,30

32.776,30

126.018,83

184.546,61

467.527,45
85.851,82
604.157,46
18.654,12
59.465,34
29.526,63

852.374,82
162.827,40
597.873,71
20.620,12
69.973,30
50.781,85

ΙΙΙ.Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο - Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
2.Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο
ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV)
Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ
1.Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ι.Απνζέκαηα
4.Πξώηεο & βνεζεηηθέο ύιεο - Αλαιώζηκα
πιηθά - Αληαιιαθηηθά & είδε ζπζθεπαζίαο
5.Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ

82.415,62
3.349,27
85.764,89

ΙΙ.Απαηηήζεηο
1.Πειάηεο
Μείνλ : πξνβιέςεηο
3α.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο
-Υαξηνθπιαθίνπ
3β.Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο)
11.Υξεώζηεο δηάθνξνη
12.Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο
πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ

879.919,11
40.579,55

IV.Γηαζέζηκα
3.Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο

83.799,36
83.799,36
1.649.847,32
40.579,55

839.339,56

1.609.267,77

16.202,12
422.494,10

12.997,15
16.202,12
226.116,26

1.978,99
1.280.014,77

8.576,90
1.873.160,20

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ι.Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
2.Γάλεηα Σξαπεδώλ
ΙΙ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1.Πξνκεζεπηέο
2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλ.)
3. Σξάπεδεο ινγ/ζκνί βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ
4.Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6.Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
7.Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο
ζηελ επόκελε ρξήζε
11.Πηζησηέο δηάθνξνη

30.543,26

114.473,37

1.396.322,92

2.071.432,93

3.864,11

11.015,06

2.482.876,70

3.255.008,41

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΙ+ΓΙΙ)
ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙV)
Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
1.Δμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ
2.Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ
θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ

332.308,42

357.433,60

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Ποζά
πποηγούμενηρ
χπήζεωρ 2012

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ
2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ
θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ

57.620,79

56.713,80

97.288,38
1.420.091,99

208.781,07
2.019.946,07

1.546.110,82

2.204.492,68

2.482.876,70

3.255.008,41

332.308,42

357.433,60

ΗΜΔΙΧΔΙ: 1) Η ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ έγηλε ηελ 31/12/2012 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2065/1992.
2) Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο πνζνύ € 2.218.000,00 γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ από δάλεηα ηξαπεδώλ.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013)
Ποζά κλειόμενηρ χπήζεωρ 2013
Ποζά πποηγούμενηρ χπήζεωρ 2012
Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο
Κύθινο Δξγαζηώλ
Μείνλ: Κόζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
ύλνιν
ΜΔΙΟΝ: 1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

1.848.858,23
1.486.314,14
362.544,09
10.487,26
373.031,35

4.453.104,78
3.953.268,70
499.836,08
101.716,31
601.552,39

276.679,54

3.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
ΠΛΔΟΝ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα

2.686,67

418.474,07
279.366,21
93.665,14

2.286,27

104,80
104,80

Μείνλ:
3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο

75.175,09

ΙΙ.ΠΛΔΟΝ/ΜΔΙΟΝ: ΄Δθηαθηα απνηειέζκαηα
1.Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα
2.Έθηαθηα θέξδε
3.Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ

420.760,34
180.792,05

382,49
382,49
-75.070,29
18.594,85

76.607,24

8,11
3.750,35
134,54
3.893,00

-76.224,75
104.567,30

Ποζά

Ποζά

κλειόμενηρ
χπήζεωρ 2013

πποηγούμενηρ
χπήζεωρ 2012

Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο
(+): Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (θεξδώλ) πξνεγ.ρξήζεσλ
ύλνιν
Μείνλ: 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο
2. Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηη. θόζηνο θόξνη
Κέξδε πξνο δηάζεζε

15.641,90
301.762,49
317.404,39
27.991,75
1.400,00
288.012,64

101.673,64
245.555,69
347.229,33
41.399,89
305.829,44

100.000,00
188.012,64
288.012,64

4.066,95

Η δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο:
1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό
2α. Μερίζμαηα από κέρδη προηγ. χρήζεων
8.Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν

301.762,49
305.829,44

9.759,86
9.759,86

Μείνλ:
1.Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
2.Έθηαθηεο δεκηέο
3.Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Οξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)
ΜΔΙΟΝ: ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέπδη) ΥΡΗΔΧ ππο θόπων

5.496,58
754,83
594,54

6.845,95

-2.952,95
15.641,90

88.348,23
88.348,23

12.497,58
155,94

12.653,52

-2.893,66
101.673,64

173.707,68
15.641,90

173.707,68

101.673,64

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ίλδνο, 15 Ματνπ 2014
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

O ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΥΡΗΣΟ . ΔΤΜΟΡΦΙΑΓΗ
Α.Γ.Σ. ΑΚ 278029

ΓΔΩΡΓΙΟ Θ. ΚΑΚΑΡΔΣΑ
Α.Γ.Σ.  300654

ΝΙΚΟΛΑΟ Μ. ΚΑΜΠΛΙΩΝΗ
Α.Μ.Α. Α' 13369 - Α.Γ.Σ. ΑΚ 319806

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "SEMAC ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "SEMAC ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
δε<
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 χέδιο 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. Σα 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) τις απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις ή σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 140.000 για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη για την
κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των επισφαλών αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 40.579,55 υπολείπεται κατά ευρώ 30.000 του ποσού που έπρεπε να έχει
σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛ, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της
κλειόμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 30.000. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ), η σχηματισθείσα πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία δεν είναι επαρκής. Κατά την 31/12/2013 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας συμπληρωματικής πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 5.000, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 5.000, τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 5.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά 2.500 ευρώ. 3) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση
2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής 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 έλεγχόΕΛΕΓΧΟΤ
μας δεν κατέστη
εφικτό
να αποκτήσουμε
εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
ΠΟΙΗΣΙΚΟ
ΟΡΚΩΣΟΤ
ΕΛΕΓΚΣΗ
ΛΟΓΙΣΗ
Γνώμη με επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1-2 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "SEMAC ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" 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 την Ελληνικό Γενικό Λογιστικό χέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως 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 υμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2014
ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
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