ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
µε δ.τ. «ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α.Ε»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε 22995/22/Β/90/31 ΑΡ. ΓΕΜΗ 036256116000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 1/01/13-31/12/13

Αξία
Κτήσεως
Β.

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποσβέσεις

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 1/01/1331/12/13

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 1/7/11-31/12/12

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
Α.

25.690,38
25.690,38

18.526,04
18.526,04

7.164,34
7.164,34

25.544,04
25.544,04

17.587,57
17.587,57

7.956,47
7.956,47

Ι.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβληµένο

1.248.000,00

1.248.000,00

1.248.000,00

1.248.000,00

181.318,91
181.318,91

181.318,91
181.318,91

151.298,00
5.317,21
424.948,48
581.563,69

151.298,00
5.317,21
424.948,48
581.563,69

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

0,00

28.731,18

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

-59.502,65

0,00

-59.502,65
1.951.379,95

28.731,18
2.039.613,78

7.799,61
7.799,61

7.799,61
7.799,61

1.105.302,49
1.105.302,49

500.000,00
500.000,00

272.440,32
367.949,43
3.666,54
25.780,20
2.698,19
12.814,81
0,00
1.333,34
686.682,83
1.791.985,32

269.994,19
562.560,06
0,00
13.534,19
29.512,71
17.678,71
269.201,48
0,00
1.162.481,34
1.662.481,34

710,92
0,00
710,92

3.740,55
26,02
3.766,57

3.751.875,80

3.713.661,30

367,92
367,92

367,92
367,92

(416.000 µετοχές των 3€ εκάστη)
Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

443.821,62
1.654.600,63
537.817,31
381.080,65
383.595,19
154.990,00
3.555.905,40

0,00
1.409.092,56
491.214,63
381.080,42
350.873,31
0,00
2.632.260,92

443.821,62
245.508,07
46.602,68
0,23
32.721,88
154.990,00
923.644,48

443.821,62
1.590.812,63
537.817,31
381.080,65
380.006,00
94.390,00
3.427.928,21

0,00
1.377.785,37
479.253,47
379.550,22
342.748,64
0,00
2.579.337,70

443.821,62
213.027,26
58.563,84
1.530,43
37.257,36
94.390,00
848.590,51

III.

∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στ.

IV.

Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεµατικό
4. Έκτακτα αποθεµατικά
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

V.

Αποτελέσµατα εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+AIII+AIV)
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

5.200,81
5.200,81
928.845,29

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

5.200,81 B.
5.200,81
853.791,32
Γ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
2. Λοιπές προβλέψεις

Ι.
∆.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή - υποπροϊόντα & υπολείµµατα
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων

476.468,42
154.456,87
91.026,80
407.462,90
1.129.414,99

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραµµάτια Εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
- Στις τράπεζες για είσπραξη
3α Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα

ΙΙ.

922.994,55
3.000,00
0,00

1.530,00
120.443,09
25.019,25
3.015,70
1.182.646,37

3.000,00
381.272,44
32.523,53
3.015,70
1.342.806,22

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ.)
3 Τράπεζες λογ/µός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

25.234,69
25.234,69

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

384.491,02
177.568,59
80.681,14
366.624,79
1.009.365,54

1.032.638,33
1.530,00
0,00

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 1/7/1131/12/12

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

186.310,76
287.967,45
474.278,21
2.811.574,26

236.335,68
226.626,57
462.962,25
2.815.134,01

4.230,51
61,40
0,00
4.291,91

5.658,25
31.121,25
36.779,50

3.751.875,80

3.713.661,30

∆.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+B+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

367,92
367,92

367,92
367,92

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : α) Τα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσεως, καθότι η προηγούµενη χρήση περιλαµβάνει 18µηνη περίοδο λόγω επιµήκυνσης του χρόνου λήξεώς της. β) Επί ακινήτου της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης
ποσού € 1.200.000,00 για εξασφάλιση των δανειακών της υποχρεώσεων. γ) Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων έγινε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στην προηγούµενη χρήση.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/01/13-31/12/13

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 1/01/13-31/12/13
Ι.

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη εκµεταλλεύσεως)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2.686.902,27
2.177.401,54
509.500,73
17.034,09
526.534,82

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

149.902,00
377.737,67

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

7.154.055,82
6.108.832,09
1.045.223,73
46.343,54
1.091.567,27
236.832,26
780.881,50

527.639,67
-1.104,85

Μερικά αποτελέσµατα
(κέρδη εκµεταλλεύσεως)
Πλέον:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως
1/01/13-31/12/13

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 1/7/11-31/12/12

1.017.713,76
73.853,51

684,43
684,43

13.612,36
13.612,36

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων
Μείον: Φόρος εισοδήµατος
Μείον: Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Ζηµίες εις νέο

-62.494,83
28.731,18
0,00
25.739,00
-59.502,65

7.186,02
47.560,41
12.816,47
13.198,78
28.731,18

1. Tακτικό αποθεµατικό

0,00

0,00

2. Πρώτο µέρισµα
3. Πρόσθετο µέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
28.731,18
28.731,18

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Μείον:
59.845,84

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα
(κέρδη εκµεταλλεύσεως)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη

-59.161,41
-60.266,26

89.987,37

167,96
0,00
167,96

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως
1/7/11-31/12/12

-76.375,01
-2.521,50

149,26
18.154,89
18.304,15

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα
(κέρδη)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

2.299,33
0,00
97,20

2.396,53

53.861,69
53.861,69

-2.228,57
-62.494,83

0,00
-62.494,83

4.916,51
3.680,12
0,00

8.596,63

114.222,08
114.222,08

9.707,52
7.186,02

0,00
7.186,02

Ροϊτικα Πατρών, 20 Μαίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 136049

ΖΑΧΑΡΩ Π. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. AA 315658

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ
Α.∆.Τ AB 616308
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της
«ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
µε διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας «ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την
κατάσταση αποτελεσμάτων και 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 είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
ΕΚΘΕΣΗ Σχέδιο
ΕΛΕΓΧΟΥ
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβειαΠρος
που τους
οφείλεται
είτετηςσε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
Μετόχους
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα
Ελέγχου.
Τα πρότυπαΑΝΩΝΥΜΗ
αυτά απαιτούν
να συμμορφωνόμαστε
με κανόνες
δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν
«ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ
ΜΕΤΑΛ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ»
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
και µε
διαδικασιών
διακριτικό τίτλο
για την
«Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
απόκτηση ελεγκτικών
Α.Ε.» 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 δικλείδες που
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας «ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ» µε διακριτικό τίτλο «Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» που αποτελούνται από τον
σχετίζονταιτης
με30ης
την κατάρτιση
καιτην
εύλογη
παρουσίαση
των οικονομικών
καταστάσεων
της εταιρείας,της
μεχρήσεως
σκοπό τοπου
σχεδιασμό
διαδικασιών
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αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου
της
αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την συνταξιοδότησή του. Το ποσό των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων ανέρχεται κατά την 31/12/2013 σε € 73.000,00. Σε σχέση με τις υποχρεώσεις αυτές δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη στις ανωτέρω οικονομικές
µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες
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απαιτήσεων κατά € 55.000,00, με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσεως να εμφανίζονται βελτιωμένα κατά ποσό € 12.000,00 και € 4.000,00 αντίστοιχα. 3. Τα βιβλία και στοιχεία
προέκυψε ότι η εταιρεία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και της αριθ. 205/1988 Γνωµοδότησης των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και κατά την προηγούµενη χρήση, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του
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επιπτώσεις του τρίτου θέματος που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, επισηµαίνουµε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις από 1/07/2003 µέχρι 30/06/2006 δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
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Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τιςΠάτρα,
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16 Νοεµβρίου
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καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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