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(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ποσά Ποσά
Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 37.343,82 13.059,52 24.284,30 37.343,82 10.248,51 27.095,31 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(917.000 μετοχές των 4,00 Ευρώ)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 3.668.000,00 3.668.000,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσειςΙ. Ασώματες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 166.284,85 165.010,65 1.274,20 166.284,85 163.699,20 2.585,65
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 1.480.751,28 1.480.751,28 1.480.751,28 1.480.751,28 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 61.137,25 74.312,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 3.897.986,42 3.023.034,36 874.952,06 3.897.986,42 2.915.704,34 982.282,08
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 690.303,01 543.505,99 146.797,02 690.303,01 496.292,10 194.010,91 IV. Aποθεματικά Κεφάλαια    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 690.303,01 543.505,99 146.797,02 690.303,01 496.292,10 194.010,91 IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
5. Μεταφορικά μέσα 72.700,94 69.117,92 3.583,02 72.550,94 65.206,09 7.344,85 1. Τακτικό αποθεματικό 333.847,85 333.847,85
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 906.004,41 844.512,72 61.491,69 901.310,66 827.826,87 73.483,79     Μείον: ζημία από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 85.469,64 0,00 85.469,64 85.469,64 0,00 85.469,64                προς συμψηφισμό 442.811,03 -108.963,18 442.811,03 -108.963,18

7.133.215,70 4.480.170,99 2.653.044,71 7.128.371,95 4.305.029,40 2.823.342,55 4. Εκτακτα αποθεματικά 792,72 792,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 7.299.500,55 4.645.181,64 2.654.318,91 7.294.656,80 4.468.728,60 2.825.928,20 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών

    διατάξεων νόμων 802.884,37 469.068,37
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 694.713,91 360.897,91

χρηματοοικονομικές απαιτήσειςχρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 1.267.273,94 1.267.273,94 V. Aποτελέσματα εις νέο
    Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως 205.479,78 1.061.794,16 205.078,52 1.062.195,42 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -3.308.804,98 -2.711.060,36
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 48.223,76 55.336,38

1.110.017,92 1.117.531,80
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 3.764.336,83 3.943.460,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) 1.115.046,18 1.392.149,57

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Ι. ΑποθέματαΙ. Αποθέματα 1. Λοιπές προβλέψεις 339,78 25,98

1. Εμπορεύματα 2.861.367,20 3.102.654,83
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
    Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 207.741,80 214.241,76 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα 1. Ομολογιακά Δάνεια 3.790.226,78 3.809.719,99
    υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 89.937,66 91.409,58
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 37.711,40 93.251,50 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.196.758,06 3.501.557,67 1. Προμηθευτές 1.600.338,01 1.585.626,233.196.758,06 3.501.557,67 1. Προμηθευτές 1.600.338,01 1.585.626,23
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 95.685,43 56.794,22

ΙΙ. Απαιτήσεις 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων 
1. Πελάτες 3.542.003,92 3.785.475,52      υποχρεώσεων 3.595.623,07 4.517.370,84
     Μείον: Προβλέψεις 113.329,87 3.428.674,05 113.329,87 3.672.145,65 4. Προκαταβολές Πελατών 136.990,63 120.129,25
2. Γραμμάτια εισπρακτέα 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 453.454,11 389.752,23
    - Στο χαρτοφυλάκιο 3.000,00 11.109,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 371.062,30 215.411,58
    - Στις Τράπεζες για είσπραξη 13.468,00 16.468,00 800,00 11.909,00 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 17.167,47 17.167,47     στην επόμενη χρήση 803.281,84 491.000,003. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 17.167,47 17.167,47     στην επόμενη χρήση 803.281,84 491.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 237.823,07 237.146,02 11. Πιστωτές διάφοροι 684.097,52 744.020,24
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) 596.057,81 589.667,38 7.740.532,91 8.120.104,59
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες για εγγύηση 711.213,54 677.341,87
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 11.530.759,69 11.929.824,58
    συνδεμένων επιχειρήσεων. 300.000,00 350.000,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 20.764,67 20.764,67
     Μείον: Προβλέψεις 20.764,67 0,00 20.764,67 0,00     Μείον: Προβλέψεις 20.764,67 0,00 20.764,67 0,00
11. Χρεώστες διάφοροι 263.362,50 234.672,76
12. Λογ/σμοι διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων 2.512,89 2.139,89   

5.573.279,33 5.792.190,04

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές 203.317,02 203.317,02
    Μείον: Προβλέψεις 114.138,43 89.178,59 150.551,75 52.765,27

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 31.919,51 27.855,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 63.196,70 73.961,16

95.116,21 101.817,12
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 8.954.332,19 9.448.330,10

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόμενης χρήσεως 7.355,42 12.395,00 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 104.163,09 111.465,201. Εξοδα επόμενης χρήσεως 7.355,42 12.395,00 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 104.163,09 111.465,20
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού 0,00 2.184,92

7.355,42 14.579,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 12.750.308,74 13.433.465,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 12.750.308,74 13.433.465,33

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
     και εμπράγματων ασφαλειών 0,00 20.000,00      και εμπράγματων ασφαλειών 0,00 20.000,00
4.  Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 3.400.394,03 3.118.426,54 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 3.400.394,03 3.118.426,54

3.400.394,03 3.138.426,54 3.400.394,03 3.138.426,54

Σημειώσεις:
1) Το κονδύλι του λογαριασμού Γ.ΙΙΙ.1 "Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις" € 1.267.273,94, αντιστοιχεί στην αξία κτήσεως συμμετοχών σε τρεις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο (συμμετοχή 100%), από τις οποίες η μία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή λογιστή της χώρας εγκατάστασης της. Η
αποτίμηση των συμμετοχών έγινε, στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Στις δύο θυγατρικές που δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αφορά η σχηματισμένη πρόβλεψη υποτίμησης € 205.479,78. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτημα. 2) Σε ακίνητα της
εταιρείας έχουν εγγραφεί ενυπόθηκα βάρη ύψους € 11.400.000,00 που αναλύονται στο προσάρτημα για ασφάλεια τραπεζικών υποχρεώσεων υπολοίπου € 7.763.264,38 την 31.12.2013. 3) Μερίσματα εισπρακτέα μικτού ποσού € 333.816 (καθαρού ποσού € 300.000 προ φόρων Δ.ΙΙ.5 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 κλειόμενης προηγούμενης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

εταιρείας έχουν εγγραφεί ενυπόθηκα βάρη ύψους € 11.400.000,00 που αναλύονται στο προσάρτημα για ασφάλεια τραπεζικών υποχρεώσεων υπολοίπου € 7.763.264,38 την 31.12.2013. 3) Μερίσματα εισπρακτέα μικτού ποσού € 333.816 (καθαρού ποσού € 300.000 προ φόρων Δ.ΙΙ.5 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων
επιχειρήσεων) από θυγατρική, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.2578/1988, επιχείρηση με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρήθηκε, κατ εφαρμογήۥ των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 4110/2013 στο λογαριασμό Α.ΙV.5 «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου». Εξ αιτίας
του εν λόγω λογιστικού χειρισμού δεν υπάρχουν επιπτώσεις επί του συνολικού ύψους των ιδίων κεφαλαίων, πλην όμως εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά € 333.816 τα κονδύλια των λογαριασμών Α.ΙV.5 «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου» και Α.V. «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο».

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 κλειόμενης προηγούμενης
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 7.829.210,24 8.299.379,43 Λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον: Κόστος πωλήσεων 4.499.700,35 4.960.448,37 Εισπράξεις από πελάτες 8.064.314,86 8.816.289,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 3.329.509,89 3.338.931,06 Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους 7.070.998,14 7.478.342,73
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 7.892,50 9.305,23 Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες 993.316,72 1.337.946,42
Σύνολο 3.337.402,39 3.348.236,29 Φόρος εισοδήματος 0,00 105.517,41
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 599.972,43 621.465,18 Καθαρές ταμιακές ροές από τις 
            3.  Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 2.619.565,07 3.219.537,50 2.852.273,50 3.473.738,68 λειτουργικές δραστηριότητες      993.316,72 1.232.429,01            3.  Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 2.619.565,07 3.219.537,50 2.852.273,50 3.473.738,68 λειτουργικές δραστηριότητες      
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) εκμεταλλεύσεως 117.864,89 -125.502,39 Επενδυτικές δραστηριότητες  
ΠΛΕΟΝ: 1. Εσοδα συμμετοχών 333.816,00 385.420,00 Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων
             2. Εσοδα χρεογράφων 325,00 2.033,69 παγίων και αυλών στοιχείων -8.056,68 56.839,71
             3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων 0,00 801,88 Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 0,00 0,00
             4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 914,62 519,26 Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων,

335.055,62 388.774,83  άϋλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων 488,00 801,89
             Μείον: Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00

993.316,72 1.232.429,01

             1. Προβλέψεις υποτιμ. συμμετοχών & χρεογρ. 401,26 12.938,52 Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και  ενοίκια 
             2. Εξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων 0,00  282,64  των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων 335.055,62 38.774,83
             3. Χρεωστικοί τόκοι  & συναφή έξοδα 698.545,43 698.946,69 -363.891,07 714.186,71 727.407,87 -338.633,04 Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -246.026,18 -464.135,43 δραστηριότητες 327.486,94 -17.262,99

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
             1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 14.363,56 23.900,45 Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
             2. Εκτακτα κέρδη 0,00 243,89 Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 0,00 3.873.623,40
             3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 4.316,56 Πληρωμές για δάνεια και τόκους 1.327.504,57 5.056.590,78             3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 4.316,56 Πληρωμές για δάνεια και τόκους 1.327.504,57 5.056.590,78
             4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 36.413,32 17.513,18 Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 40.466,56

50.776,88 45.974,08 Πληρωμές μερισμάτων 0,00 0,00
             Μείον: Καθαρές ταμιακές ροές από      
             1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 62.027,16 42.576,14 χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
             2. Εκτακτες ζημίες 0,05 1,40 Καθαρή αύξηση/μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως -6.700,91 -8.267,92
             3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 6.652,11 68.679,32 -17.902,44 0,00 42.577,54 3.396,54 Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως 101.817,12 110.085,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -263.928,62 -460.738,89 Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως 95.116,21 101.817,12

-1.327.504,57 -1.223.433,94 

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 181.988,93 266.762,24
              Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
                         στο λειτουργικό κόστος 181.988,93 0,00 266.762,24 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -263.928,62 -460.738,89

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ποσά Ποσά
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -263.928,62 -460.738,89 κλειόμενης κλειόμενης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -263.928,62 -460.738,89 κλειόμενης κλειόμενης
Πλέον : χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Έσοδα από προβλέψεις προηγουμ. χρήσεων 0,00 18.239,86 Ίδια Κεφάλαια έναρξης 1.392.149,57 1.568.279,91
Κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0,00 75,20 -18.315,06 Ζημιές  της χρήσεως -263.928,62 -460.738,89
Μείον : 1.128.220,95 1.107.541,02
           Ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων 0,00 12.938,52 Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
           Ζημίες από πώληση χρεογράφων 0,00 0,00 Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 0,00
Υπόλοιπο ζημιών από αποτίμηση και πώληση Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων -13.174,77 362.938,87
χρεογράφων προς συμψ/μό 12.938,52 12.938,52 Αποθεματικά κεφάλαια -333.816,00 -385.420,00χρεογράφων προς συμψ/μό 12.938,52 12.938,52 Αποθεματικά κεφάλαια -333.816,00 -385.420,00

Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 333.816,00 307.089,68
 Αφορολόγητο αποθεματικό αποτίμησης χρεογράφων Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 1.115.046,18 1.392.149,57
προς συμψηφισμό 0,00 -171.594,43
μείον: υπόλοιπο Ζημιών αποτίμησης και πώληση 
χρεογράφων προς συμψηφισμό 0,00 0,00 12.938,52 -184.532,95
Σύνολο -263.928,62 -650.648,38
Υπόλοιπο ζημιών από αποτίμηση και πώληση χρεογρ.
μεταφερ. σε  αποθεματικό για μελλοντικό συμψηφισμό 0,00 184.532,95
Σύνολο -263.928,62 -466.115,43
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
      προηγούμενων χρήσεων -2.711.060,36 -1.859.524,93
(+) Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ.9 παρ.6 Ν.4110/2013 -333.816,00 -385.420,00

-3.308.804,98 -2.711.060,36
Μείον : - Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Ζημίες εις νέον -3.308.804,98 -2.711.060,36Ζημίες εις νέον -3.308.804,98 -2.711.060,36

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ

Πειραιάς, 29 Μαΐου 2014

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ
Χ 089192/27.03.2002  Μ 174972/20.10.1981 Φ  114210/23.05.2001

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016343 Α’ ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
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 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. 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.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) Στους λογαριασμούς απαιτήσεων (Δ.ΙΙ.1 έως Δ.ΙΙ.11), περιλαμβάνεται ποσό απαιτήσεων σε καθυστέρηση, επισφαλείς και επίδικες € 950 χιλ. περίπου που με βάση τον έλεγχό μας, εκτιμούμε ότι έπρεπε να καλύπτεται με ποσό πρόβλεψης € 650 χιλ , πέραν του ποσού της ήδη σχηματισμένης
πρόβλεψης € 134 χιλ.. Ο μη σχηματισμός της εν λόγω πρόβλεψης, συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 650 χιλ. περίπου. 2) Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισμένης πρόβλεψης ανέρχεται, με βάση τις διατάξεις του κωδ. Ν 2190/1920, σε €
345 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 345 χιλ. περίπου. 3) Στο κονδύλι του Ισολογισμού Δ.ΙΙ.11 «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνονται παρακρατηθέντα σε χώρα του εξωτερικού ποσά φόρου εισοδήματος € 109.683,22 από
μερίσματα που καταβλήθηκαν στην εταιρεία σε προηγούμενες χρήσεις από θυγατρική της επιχείρηση στην εν λόγω χώρα. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας το ανωτέρω ποσό έπρεπε να έχει βαρύνει τα αποτελέσματα των χρήσεων που καταβλήθηκαν στην εταιρεία τα μερίσματα. Κατά συνέπεια, το
κονδύλι των απαιτήσεων Δ.ΙΙ.11 «Χρεώστες Διάφοροι» εμφανίζεται αυξημένο κατά € 109.683,22 και αντιστοίχως κατά το ίδιο ποσό € 109.683,22 εμφανίζονται αυξημένα τα ίδια κεφάλαια. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 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 να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Eπιφύλαξη
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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 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.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση της παραγράφου 13 του προσαρτήματος που αναφέρεται στο γεγονός ότι επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, καθίστανται μικρότερα από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να αρθούν οι συνέπειες του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 προτίθεται να λάβει μέτρα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας της. 2. Πέραν της
έγγραφης διαβεβαίωσης που μας παρείχε η διοίκηση της εταιρείας, ότι δεν υπάρχουν αγωγές και δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων σε βάρος της εταιρείας, δεν λάβαμε και επιστολή για το εν λόγω θέμα, όπως είχαμε ζητήσει, από νομικό σύμβουλο της εταιρείας. 3. Στη σημείωση 1 κάτω από τον ισολογισμό και στις παραγράφους 4 και 7(γ2)
του Προσαρτήματος των Οικονομικών καταστάσεων που αναφέρονται στις θυγατρικές επιχειρήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
1) Για τη κλειόμενη χρήση 2013 πληρούνταν, όπως και σε προηγούμενες χρήσεις, οι προϋποθέσεις των διατάξεων του Κωδ. Ν. 2190/1920 για τη κατάρτιση από την εταιρεία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με συμμετοχή στην ενοποίηση των θυγατρικών της επιχειρήσεων στις οποίες αναφέρεται η σημείωση με αριθμ. 1 κάτω από
τον ισολογισμό, πλην όμως η εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
2) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 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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ΘΕΟΔΟΣΙΑ Π. ΛΥΤΡΑ
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