ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΑΡ.ΜΑΕ 62441/56/Β/07/06
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Αξία κτήσης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ.
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Αναπ. αξία

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Αναπ. αξία

62.693,59

62.483,73

209,86

62.693,59

58.864,62

3.828,97

19.268,01

11.490,48

7.777,53

19.268,01

4.879,65

14.388,36

81.961,60

73.974,21

7.987,39

81.961,60

63.744,27

18.217,33

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2 Παραχωρ. Και δικαιώματα βιομ. Ιδιοκτησίας

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013

2.107.328,58
2.107.328,58

683.618,98
683.618,98

1.423.709,60
1.423.709,60

2.107.328,58
2.107.328,58

477.948,15
477.948,15

1.629.380,43
1.629.380,43

61.279,33

24.680,79

36.598,54

60.533,55

22.255,66

38.277,89

122.063,01

60.188,72

61.874,29

119.938,05

47.984,59

71.953,46

34.213,97

30.301,02

3.912,95

34.213,97

28.321,89

5.892,08

217.556,31

115.170,53

102.385,78

214.685,57

98.562,14

116.123,43

2.324.884,89

798.789,51

1.526.095,38

2.322.014,15

576.510,29

1.745.503,86

A. IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1 Καταβεβλημένο(3.823.640 ονομ.μετοχές του 1€)

4 Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις
6 Έπιπλα κα λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

3.823.640,00

3.823.640,00

3.823.640,00

3.823.640,00

39.973,54
-338.776,68

39.973,54

-1.442.538,96
-1.741.342,10
2.082.297,90

-1.442.538,96
-1.402.565,42
2.421.074,58

6.400,00
15.000,00
21.400,00

6.400,00
15.000,00
21.400,00

558.728,94

579.567,28

10.637,69
1.827,77
5.188,00
10.546,84
641,74
587.570,98
587.570,98

36.606,49
13.676,35
2.426,84
6.673,52
1.067,03
640.017,51
640.017,51

2.691.268,88

3.082.492,09

V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3 Κτίρια & τεχνικά έργα

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+AV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1 Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2 Λοιπές προβλέψεις

ΙΙΙ. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

314,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

314,00

314,00

314,00

1.526.409,38

1.745.817,86

86.136,96
157.159,18
9.682,27
252.978,41

75.293,06
184.851,33
11.320,09
271.464,47

2α Επιταγές πληρωτέες
4 Προκαταβολές πελατών
5 Υποχρ. από φόρους- τέλη
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11 Πιστωτές διάφοροι

694.591,32

781.100,36

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)

84.414,92

22.460,49
2.327,93
126.683,14
1.553,16
934.125,08

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2012

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.

Ι. Αποθέματα

1 Προμηθευτές

2 Προιόντα έτοιμα και ημιτελή υποπρ. και υπολλείμ.
4 Α & βοηθητικές ύλες Αναλ. υλικά ανταλλ. και είδη συσκευ.
5 Προκαταβολές για αγορές αποθ.
ΙΙ. Απαιτήσεις
1 Πελάτες
Μείον:
Προβλέψεις

694.591,32

3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων
11 Χρεώστες διάφοροι:
12 Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων

781.100,36

78.601,76
487,65
858.095,65

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1 Ταμείο
3 Καταθέσεις όψεως & προθ.
4.Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 Έξοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

218,61

1.451,88

45.367,31

111.161,34

27,63
45.613,55
1.156.687,61

27,63
112.640,85
1.318.230,40

184,50

226,50

2.691.268,88

3.082.492,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31/12/2013

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

461.888,86

621.163,38

Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη-Ζημίες) χρήσεως
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων

Μείον:

219.171,67

338.956,36

Πλέον (ζημίες) Προηγ.χρησης

-1.402.565,42

-1.442.538,96

242.717,19

282.207,02

Ζημίες εις νέο

-1.741.342,10

-1.402.565,42

Κόστος πωληθέντων

Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
Σύνολο

Άλλα έσοδα εκμεττάλλευσης

Μείον:

1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

5.458,52
248.175,71
287.369,58

1.190,49

3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες ) εκμεταλλεύσεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TAMEIAΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/2013

2.380,99

(Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης

121.617,08

548.528,72
-300.353,01

82.335,27

372.085,84
42.443,38

97,60

97,60

71,32

71,32

Πλέον:

Μείον:
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-1.659,39

Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες ) εκμεταλλεύσεως

-1.659,39

-787,07

-301.914,80

-787,07

41.727,63

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ / ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

32.473,91

2. Εκτακτες Ζημίες

313,69

Αποτελέσματα(έσοδα, εξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδ. Δραστ.

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

4.977,08

37.793,09

931,21

931,21

-37.793,09

1.440,40

-338.512,50

39.973,54

232.509,16

149.041,21

36.764,27

1.682,77

1.659,39

787,07

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

342,10

3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012

Απομειώσεις Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές

Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

1.754,09

-1.754,09

ΠΛΕΟΝ

16.848,25

142.838,61

77.445,07
-55.207,69

-293.465,64
19.689,95

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

-38.521,27
2.761,16

-2.541,16
1.999,06

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

-64.254,16

60.005,41

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων παγίων περιουσ.
Στοιχ.

-2.870,74

-11.208,63

97,60

71,32

-2.773,14

-11.137,31

0,00

0,00

-67.027,30
112.640,85
45.613,55

48.868,10
63.772,75
112.640,85

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον

Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες)

ΜΕΙΟΝ:

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013

Ταμειακών Ροών : Έμμεση μέθοδος)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/Ζημίες Χρήσεως

4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

39.973,54

132.322,20
414.529,22

425.721,15

2 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως

-338.776,68

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012

931,21
-338.776,68

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:

232.509,16

Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος

232.509,16

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη - Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων

39.973,54

149.041,21
149.041,21
-338.776,68

39.973,54

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
KATAΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/2013
Ποσά
κλειόμενης
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
χρήσης 2012
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013
και 01.01.2012)
2.421.074,58
2.381.101,04

Μερίσματα εισπραχθέντα

Κέρδη χρήσεως

Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης
(31.12.2013 και 31.12.2012)

Εισροές/εκροές από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-338.776,68
2.082.297,90

39.973,54
2.421.074,58

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

2.082.297,90

2.421.074,58

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδ.
Περιοδ.(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΚΟΖΑΝΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 125620

Α.Δ.Τ. Ξ037060

Α.Δ.Τ Ν 300492

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρείας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΒΕ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΒΕ», 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. 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. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής : 1. Στο λογαριασµό «Αποθέµατα» περιλαµβάνονται ακίνητα είδη συνολικού ποσού € 45.000 περίπου για τα οποία η εταιρεία έχει
σχηµατίσει συσσωρευµένη πρόβλεψη απαξίωσης ποσού € 15.000. Κατά τη γνώµη µας η πρόβλεψη υπολείπεται κατά ποσό € 30.000 περίπου, δεδοµένου ότι πρόκειται κυρίως για υλικά συσκευασίας που ενδέχεται να µην χρησιµοποιηθούν. Κατά συνέπεια τα αποθέµατα, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ανωτέρω ποσό. 2. Στο κονδύλι του Ισολογισµού ΔΙΙ.5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων» περιλαµβάνονται ακίνητα χρεωστικά υπόλοιπα συνολικού ποσού € 7.300 περίπου τα οποία εκτιµούµε ότι αφορούν µη καταχωρηµένες δαπάνες που θα έπρεπε να έχουν επιβαρύνει τα
αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. Κατά συνέπεια το υπόλοιπο του λογαριασµού, τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων και η καθαρή θέση εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ανωτέρω ποσό. 3. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού ΔΙΙ.1 «Πελάτες» περιλαµβάνονται καθυστερούµενες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού
ποσού € 60.300 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, η εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από τη µη ρευστοποίησή τους, µε συνέπεια η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια
Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά το ανωτέρω ποσό. 4. Η υπάρχουσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 6.400 που εµφανίζεται στο λογαριασµό Παθητικού Β.«Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα» υπολείπεται της προβλεπόµενης από την παρ.14 του άρθρου
42ε του Κ.Ν 2190/1920 κατά ποσό ευρώ 4.000 περίπου που αφορά την προηγούµενη χρήση. Κατά συνέπεια οι προβλέψεις, εµφανίζονται µειωµένες ενώ τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων και η καθαρή θέση της εταιρείας εµφανίζονται αντιστοίχως αυξηµένα κατά το ανωτέρω ποσό.5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις
της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για την 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 να καταλογισθούν σε µελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηµατισθεί 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.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 «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΒΕ», 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 Θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός που αναφέρεται στη σηµείωση 15γ του
προσαρτήµατος όπου αναφέρεται ότι στους λογαριασµούς «πελάτες» και «προµηθευτές» υπάρχουν ακίνητες απαιτήσεις και υποχρεώσεις ποσού € 252.000 και € 245.500 περίπου αντίστοιχα, σε εταιρείες του οµίλου εντός του οποίου ενοποιούνται οι οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης εταιρείας. Η εξόφληση των
υποχρεώσεων εξαρτάται από την ρευστοποίηση της αντίστοιχης απαίτησης για την οποία η Διοίκηση εκτιµά ότι µέρος αυτής θα τακτοποιηθεί εντός της επόµενης χρήσης. Για το ανωτέρω θέµα δεν διατηρούµε επιφύλαξη. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την
αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 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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