
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013 κλειόµενης προηγούµενης
Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη 2014 χρήσεως 2013

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 1.026.418,88 277.606,71 748.812,17 1.026.418,88 277.606,71 748.812,17 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 68.992,33 39.645,40 29.346,93 68.992,33 39.645,40 29.346,93 (552.000 µετοχές των 2.94 ευρώ)

1.095.411,21 317.252,11 778.159,10 1.095.411,21 317.252,11 778.159,10 1. Καταβληµένο 1.622.880,00 1.622.880,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

IΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - επιχορηγήσεις Επενδύσεων -∆ωρεές παγίων
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων 164.758,50 164.758,50

1. Γήπεδα- οικόπεδα 1.262.994,34 0,00 1.262.994,34 1.262.994,34 0,00 1.262.994,34
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα 844.183,24 183.182,80 661.000,44 847.393,24 184.892,75 662.500,49 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις 0,00 1. Τακτικό Αποθεµατικό 84.761,53 84.761,53
    και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 708.685,38 119.376,29 589.309,09 708.685,38 119.376,29 589.309,09
5. Μεταφορικά µέσα 185.279,41 61.319,28 123.960,13 248.086,94 73.874,28 174.212,66 V. Αποτελέσµατα εις νέο -167.338,17 0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 495.798,60 233.364,36 262.434,24 520.567,95 240.897,67 279.670,28 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑΙV+ΑV) 1.705.061,86 1.872.400,03
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.496.940,97 597.242,73 2.899.698,24 3.587.727,85 619.040,99 2.968.686,86 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες λόγω εξόδου από την υπηρεσία 41.187,91 41.187,91

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 19.471,96 19.471,96 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ ) 2.919.170,20 2.988.158,82 1.Τράπεζες λογ. µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 331.231,23 214.812,36

8. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  0,00 0,00
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 331.231,23 214.812,36

Ι. Αποθέµατα

1. Εµπορεύµατα 528.387,10 872.903,50 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 656.703,77 836.177,26 1. Προµηθευτές 616.812,25 1.578.137,76

1.185.090,87 1.709.080,76 2α. Επιταγές Πληρωτέες (µετ/νες) 22.762,50 575.860,12
ΙΙ. Απαιτήσεις 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.339.064,74 2.887.662,68

1.  Πελάτες 814.708,71 1.353.412,93 4. Προκαταβολές πελατών 141.952,80 183.913,33

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ Α.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 602301000

(Ποσά σε ευρώ)
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

1.  Πελάτες 814.708,71 1.353.412,93 4. Προκαταβολές πελατών 141.952,80 183.913,33
2. Γραµµάτια εισπρακτέα 8.600,00 8.600,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 83.806,41 289.966,13
3α. Επιταγές Εισπρακτέες 255.595,87 294.182,62 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 25.052,68 34.758,66
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 210.241,36 215.717,33 7. Μακροπρ.υποχρεώσεις πληρωτ.στην επόµενη χρήση 162.226,33 60.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι 235.618,55 225.710,41 11. Πιστωτές διάφοροι 51.980,41 292.937,27
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4.443.658,12 5.903.235,95
      και πιστώσεων 17.111,39 35.123,06 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ&ΓΙΙ) 4.774.889,35 6.118.048,31

1.541.875,88 2.132.746,35

IV. ∆ιαθέσιµα
 1. Ταµείο 15.045,47 34.375,49

3.  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 45.116,93 317.326,83
60.162,40 ` 351.702,32

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV ) 2.787.129,15 4.193.529,43

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 35.524,50 71.921,42 2. Έξοδα Χρήσεως δουλευµένα -1.156,17 132,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 6.519.982,95 8.031.768,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 6.519.982,95 8.031.768,77

Ποσά Ποσά
κλειόµενης προηγούµενης

χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως -166.338,17 5.309,49

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3.141.379,61 8.690.998,38 Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (Ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων 1.991.788,15 6.895.617,33            ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 0,00 77.111,09
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 1.149.591,46 1.795.381,05 Πλέον: ∆ιαφορές αναπροσαρµογής του Ν 2065/92 προς συµψηφισµό ζηµιών 0,00 95.865,52
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 88.040,18 163.497,37 Σύνολο -166.338,17 24.063,92

1.237.631,64 1.958.878,42 Μείον: 
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 308.593,07 446.909,14 1. Φόρος Εισοδήµατος 0,00 24.063,92
              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 611.793,88 920.386,95 1.174.637,85 1.621.546,99 2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 1.000,00 0,00
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 317.244,69 337.331,43 Αποτέλεσµα  εις νέο -167.338,17 0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 340.909,28 284.144,10
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως -23.664,59 53.187,33

ΙΙ. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσµατα
           1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 21.980,39 40.277,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013

           1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 21.980,39 40.277,52
           2. Έκτακτα κέρδη 30.108,79 2.594,45

Μείον: 1.'Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 86.223,00 15.404,44
             2. Έκτακτες ζηµιές 108.539,76 194.762,76 -142.673,58 75.345,37 90.749,81 -47.877,84
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) -166.338,17 5.309,49
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 0,00 0,00
             Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
                         στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 0,00 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Ζηµίες (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -166.338,17 5.309,49

Αθήνα , 16 Απριλίου  2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΥ- ΦΛΑΜΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΥ - ΦΛΑΜΟΥ ΜΠΕΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ

Α.∆.Τ. Χ 019493 Α.∆.Τ. Φ 006232 Α.∆.Τ. ΑΙ 536868 
Αρ.  Αδ. Ο.Ε.Ε. 0105094  Α΄ Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ANEΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ Α.Ε.Ε "

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της "ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ Α.Ε.Ε" , που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη ∆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 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 εξής θέµατα:

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ANEΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ Α.Ε.Ε "

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας "ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ Α.Ε.Ε" , που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη 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 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 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. 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

Αθήνα, 22 Απριλίου 2015

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΙΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.Μ ΣΟΕΛ 20341

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Growe Horwath International

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 θέµατα:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), στην παρούσα χρήση και σε προηγούµενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεί, αποσβέσεις επί των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχειών & εξόδων εγκατάστασης της εταιρείας συνολικού
ποσού ευρώ 853.404,90, µε συνέπεια η αξία των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχειών, των εξόδων εγκατάστασης και των Ιδίων Κεφαλαίων να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 50.278,51 € και 803.126,39 € αντίστοιχα.
2)Σε λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού περιλαµβάνονται καθυστερηµένες απαιτήσεις ποσού ευρώ 430.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και 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 280.000,00. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 280.000,00 και τα αποτελέσµατα της
τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 40.000,00 και 240.000,00 αντίστοιχα.
3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31.12.2012, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε €
211.000,00 περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά € 211.000,00, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 211.000,00 και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά € 18.000,00 περίπου .
4)Oι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2007 µέχρι και 2010 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ΄ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις .
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’ και των πιθανών επιπτώσεων του θέµατος 4, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31
∆εκεµβρίου 2012 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.
ΘέµαΈµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς στη γνώµη του ελέγχου, και αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις µας , συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920.
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.

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 θέματα:

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), στην παρούσα χρήση και σε προηγούμενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεί, αποσβέσεις επί των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχειών & εξόδων εγκατάστασης της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ

963.999,00 με συνέπεια η αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχειών, των εξόδων εγκατάστασης και των Ιδίων Κεφαλαίων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 107.641,30 € και 856.357,70 € αντίστοιχα.

2) Σε λογαριασμούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού περιλαμβάνονται καθυστερημένες απαιτήσεις ποσού ευρώ 500.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και 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 350.000,00. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 350.000,00 αντίστοιχα.

3) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως 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 ελεγχό 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 και των πιθανών επιπτώσεων του θέματος 3, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου

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.

Θέμα Έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς στη γνώμη του ελέγχου, και αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας , συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.


