ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ — 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32602/11/Β/95/12 — ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13392117000 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα — Οικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα — Τεχνικές εγκ/σεις
& λοιπός µηχανολ. εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ.& προκ/λές

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία

28.994,39

28.994,29

0,10

28.994,39

28.994,29

0,10

4.258.382,51
2.685.504,73

0,00
2.479.327,94

4.258.382,51
206.176,79

4.258.382,51
2.685.504,73

0,00
2.422.896,74

4.258.382,51
262.607,99

========================================================================

2.583.798,19 2.578.369,21
5.428,98 2.583.798,19 2.569.472,21
14.325,98
514.651,95
400.842,79
113.809,16
489.365,86
424.939,25
64.426,61
108.517,92
108.202,99
314,93
108.517,92
107.707,93
809,99
114.125,89 -----------------------------------0,00 -----------------------------------114.125,89 -----------------------------------114.125,89 -----------------------------------0,00 -----------------------------------114.125,89
-----------------------------------10.264.981,19 5.566.742,93 4.698.238,26 10.239.695,10 5.525.016,13 4.714.678,97
========================================================================
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
1.914,00
1.914,00
============
============
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
4.700.152,26
4.716.592,97
============
============
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2.559.214,45
2.876.826,29
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή Υποπρ. & Υπολείµµατα
878.759,20
763.700,84
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες — Αναλώσιµα υλικά
— Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας
3.241.517,98
3.156.477,90
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
4.339.100,06
4.112.376,28
----------------------------------------------------------------------11.018.591,69
10.909.381,31
============
============
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
5.128.844,98
4.776.182,00
2. Γραµµάτια εισπρακτέα
— Χαρτοφυλακίου
3.056,48
3.056,48
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση
256.117,75
256.117,75
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες)
1.693.112,22
2.771.009,04
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
2.709.510,84
2.658.510,84
11. Χρεώστες διάφοροι
2.988.976,11
1.945.919,61
----------------------------------------------------------------------12.779.618,38
12.410.795,72
============
============
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
18.681,53
7.233,02
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
138.952,84
462.069,94
----------------------------------------------------------------------157.634,37
469.302,96
============
============
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
23.955.844,44
23.789.479,99
============
============
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα εποµένων χρήσεων
3.329,47
0,00
============
============
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
28.659.326,27
28.506.073,06
============
============
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
& εµπράγµατων ασφαλειών
785.720,00
0,00
============

============

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
(42.000 µετοχές των 92,00 €)
1. Καταβληµένο
ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά
ειδικών διατάξεων νόµων

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2013

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012

3.864.000,00

3.864.000,00

115.064,28

115.064,28

============ ============

1.266.186,80 -----------------------------------1.266.186,80
-----------------------------------1.381.251,08

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλ. ζηµιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια
8. Λοιπές µακρ/σµες υποχρεώσεις

1.381.251,08

============ ============

—3.298.092,71 —2.975.707,30

============ ============
1.947.158,37 2.269.543,78
============ ============

20.900.000,00 20.900.000,00
288.375,82 -----------------------------------404.211,20
-----------------------------------21.188.375,82 21.304.211,20

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρ.
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους—τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

============ ============

665.942,42
871.881,85
0,00
1.914,13
2.917.625,71 2.858.463,07
1.150.072,07
663.092,16
164.945,47
298.946,88
28.203,85
38.407,26
447.732,16 -----------------------------------114.520,57
-----------------------------------5.374.521,68 4.847.225,92
============ ============
26.562.897,50 26.151.437,12
============ ============

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
149.270,40
85.092,16
============ ============
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+E) 28.659.326,27 28.506.073,06
============ ============
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
& εµπράγµατων ασφαλειών
785.720,00
0,00
============ ============

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων έγινε την 31.12.2012 µε βάση τις διατάξεις του Ν 2065/92.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ—31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013
Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
6.375.412,03
10.145.833,59
5.132.475,97
7.964.711,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων
----------------------------------------------------------------------Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
1.242.936,06
2.181.122,36
399.071,58
411.637,04
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
----------------------------------------------------------------------Σύνολο
1.642.007,64
2.592.759,40
407.163,28
434.222,31
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
524.450,66 -----------------------------------931.613,94
607.809,57 -----------------------------------1.042.031,88
----------------------------------------------------------------------Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
710.393,70
1.550.727,52
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
437,80
263,73
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
1.041.633,77 -----------------------------------—1.041.195,97
844.428,50 -----------------------------------—844.164,77
----------------------------------------------------------------------Ολικά αποτ/τα (ζηµίες/κέρδη) εκµεταλλεύσεως
—330.802,27
706.562,75
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα -----------------------------------34.900,00
34.900,00
4.700,27
4.700,27
-----------------------------------Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
26.483,07
25.803,27
2. Εκτακτες ζηµιές
0,07
1.273.142,71
4. Προβλ. για έκτ. κινδύνους -----------------------------------0,00 -----------------------------------26.483,14 -----------------------------------8.416,86 -----------------------------------52.205,55 -----------------------------------1.351.151,53 -----------------------------------—1.346.451,26
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζηµίες)
—322.385,41
—639.888,51
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων
90.540,96
125.719,22
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος
90.540,96 -----------------------------------0,00
125.719,22 -----------------------------------0,00
----------------------------------------------------------------------ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
—322.385,41
—639.888,51
============

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως
(—) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων
(ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων
(+) ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Ζηµίες εις νέον

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2013

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012

—322.385,41

—639.888,51

—2.975.707,30 —3.096.455,49
0,00 -----------------------------------760.636,70
-----------------------------------—3.298.092,71 —2.975.707,30

============ ============

============

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΠΕΤΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 336748

ΜΩΥΣΗΣ ΜΑΤΑΘΙΑΣ
Α.∆.Τ. Π 321284

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΪΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 643479 ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ 17028 S & G Consulting ΕΠΕ & Σια Ε.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Α.Ε. «ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ» που αποτελούνται από τον
ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2013, 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 έλεγχο µας
προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι», περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 2.197.325,22 που αφορά απαιτήσεις κατά µελών διοικητικού συµβουλίου, το οποίο εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις
του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920 2) Κατά την εκτίµησή µας θα έπρεπε να σχηµατιστεί πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ευρώ 1.300.000 περίπου και από αυτό ποσό ευρώ 500.000
περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει το αποτέλεσµα της χρήσεως, ενώ µε το συνολικό ποσό θα έπρεπε να µειωθεί η καθαρή θέση. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.
2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται
σε ευρώ 105.000, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά 105.000 ευρώ και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011-2013 η εταιρία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. 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 καταλογιστουν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστει εφικτό να
αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για 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 κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 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. Θέµατα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς στη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση της παρ. 13 του Προσαρτήµατος σχετικά
µε το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί µικρότερο του ήµισυ του µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας προτίθεται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα 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.
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