« ΕΧΡΟPEL- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) Α.Μ.Α.Ε: 10891/54/Β/86/18, Γ.Ε.ΜΗ. 70797710000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ποσά κλειοµένης χρησεως 2013
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
Αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα -Οικόπεδα
2.Ορυχεία-Μεταλεία-Λατοµεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
καί λοιπός µηχ/λογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Επιπλα καί λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)

Ποσά προηγούµενης χρησεως 2012
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
Αξία

127.920,76
13.695,00
2.431.370,99

0,00
276,05
1.923.247,66

127.920,76
13.418,95
508.123,33

127.920,76
0,00
2.420.023,10

332.738,88
127.902,73
474.889,82
0,00
3.508.518,18

329.386,53
93.619,45
430.031,90
0,00
2.776.561,59

3.352,35
34.283,28
44.857,92
0,00
731.956,59

336.259,88
103.066,73
453.871,38
3.780,00
3.444.921,85

ΙΙΙ.Συµµετοχές καί άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1.Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙI)

ποσά
κλειοµένης
χρησεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσεως

0,00

0,00
0,00
1.826.934,68

127.920,76
0,00
593.088,42

327.094,34
88.475,10
406.454,30
0,00
2.648.958,42

9.165,54
14.591,63
47.417,08
3.780,00
795.963,43

489.299,68
1.614,09
490.913,77

489.299,68
1.614,09
490.913,77

1.222.870,36

1.286.877,20

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
(51.571 µετοχές των 31,90 ευρώ)
1.Καταβληµένο
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/µογής-Επιχορ/σεις επενδύσεων
1.Διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
συµµετοχών και χρεογράφων
2.Διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
Μείον: Ζημία από υποτίμηση χρεογράφων προς συμψηφισμό
4.Εκτακτα αποθεµατικά
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά
ειδικών διατάξεων νόµων
V.Αποτελέσµατα εις νέο
1.Υπόλοιπο (κερδών) χρήσεως εις νέο

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
2.Προϊόντα έτοιµα καί ηµιτελή
4.Πρώτες καί βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά
5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεµάτων

1.052.084,82
1.648.137,60
383.285,00
3.083.507,42

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
3.Γραµµάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον/µένες)
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκ. και πιστώσεων

5.415.545,44
37.141,27

IV.Διαθέσιµα
1.Ταµείον
3. Καταθέσεις όψεως καί προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

1.356.016,25
2.174.653,25
271.876,26
3.802.545,76

3.610.667,58
37.141,27

5.378.404,17
13.680,33
2.150,00
578.549,24
616.251,94
6.589.035,68

3.573.526,31
13.680,33
10.646,00
724.475,80
481.758,08
4.804.086,52

93.157,82
429.761,45
522.919,27

31.740,90
297.789,79
329.530,69

10.195.462,37

8.936.162,97

VI.Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου
1.Καταθέσεις µετόχων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+ΑVI)

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2.Λοιπές προβλέψεις

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

1.645.114,90

18.279,48

18.279,48

212,49
183.891,98

212,49
210.659,18

202.383,95

229.151,15

169.404,88
136.807,98
93.497,27

125.004,88
136.807,98
93.497,27

225.418,10
351.512,27

225.418,10
307.112,27

1.417.389,80

854.015,04

101,60

101,60

3.616.502,52

3.035.494,96

919,88

87.918,10

400.610,66

592.858,48

ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/θεσµων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών

1.890.996,33
16.700,49
3.536.521,17
183.882,79

1.118.031,03
150.679,80
3.284.454,88
189.790,31

502.733,03
32.252,20

528.463,78
30.757,89

192.247,82
341.080,00
716.678,28
7.413.092,11
7.813.702,77

307.012,92
198.000,00
718.008,96
6.525.199,57
7.118.058,05

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)

1.645.114,90

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών

7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες επόµενη χρήση
10.Μερίσµατα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα εποµένων χρήσεων

Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2012

18.563,92

19.068,37

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα

5.771,48

637,43

11.436.896,65

10.242.108,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

11.436.896,65

10.242.108,54

60.431.205,25

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

67.709.156,58

60.431.205,25

67.709.156,58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού ευρώ 1.642.205 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 2) Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992, έγινε στη χρήση
2012.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεµβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2013)
Ποσά κλειοµένης
χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι καί συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1.Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
37.082,91
2.Έκτακτες ζηµίες
0,00
3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
130,00
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

376.719,97
410.195,89

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2012

8.419.940,95

10.336.793,46

6.251.047,31
2.168.893,64
22.126,57
2.191.020,21

7.968.868,28
2.367.925,18
49.994,02
2.417.919,20
331.370,71
391.057,71

786.915,86
1.404.104,35

22,62
322.736,68

-322.714,06
1.081.390,29

358.780,72

62.545,30
2.000,00

4.011,00
162.838,93

758,77
65.304,07
25.051,59
0,00
23.044,73

125.626,02
1.207.016,31

128.442,51
128.442,51

722.428,42
1.695.490,78

-358.780,72
1.336.710,06

48.096,32

17.207,75
1.353.917,81

140.366,01
0,00
1.207.016,31

140.366,01

0,00
1.353.917,81

31.12.2013

31.12.2012

Ίδια Κεφάλαια έναρξης:
(1.1.2013 και 1.1.2012)

3.035.494,96

2.294.522,71

Κέρδη της χρήσεως µετά από φόρους

857.774,76
3.893.269,72
(250.000,00)
(26.767,20)

Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως
(31.12.2013 και 31.12.2012)

(+)Υπόλ. αποτελεσµάτων (κερδών-ζηµιών) προηγ. χρήσεων
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήµατος
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι
Κέρδη προς διάθεση-Ζηµίες
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
3. Πρόσθετο µέρισµα
8. Υπόλοιπο (κερδών) εις νέο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη):
Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων:

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως

Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2012

1.207.016,31

1.353.917,81

854.015,04
0,00

3.367,61
0,00

2.061.031,35
341.659,09
7.582,46
1.711.789,80

1.357.285,42
292.403,78
6.966,60
1.057.915,04

44.400,00
250.000,00
0,00
1.417.389,80
1.711.789,80

53.900,00
150.000,00
0,00
854.015,04
1.057.915,04

0,00

155.983,59
2.844,34

37.212,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειοµένης
χρήσεως 2013

1.054.547,43
3.349.070,14
(150.000,00)
(163.575,18)

3.616.502,52

3.035.494,96

Ταµιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους
Ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος
Καθαρές ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµιακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για απόκτηση ενσώµατων παγίων και άϋλων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών, ενσώµατων παγίων,
άϋλων στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωµές για δάνεια και τόκους
Πληρωµές µερισµάτων
Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / µείωση ταµιακών διαθεσίµων χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα στην λήξη της χρήσεως

31/12/2013

31/12/2012

6.703.370,15
(5.588.814,63)
1.114.555,52
(374.972,30)
739.583,22

11.055.349,25
(10.427.214,77)
628.134,48
46.870,01
675.004,49

(73.921,33)

(47.889,47)

12.330,00
(61.591,33)

6.674,00
(41.215,47)

252.066,29
(629.749,60)
(106.920,00)
(484.603,31)

69.266,95
(558.353,05)
(0,00)
(489.086,10)

193.388,58
329.530,69
522.919,27

144.702,92
184.827,77
329.530,69

ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ
(Α.Δ.Τ. AΒ112462)

Θ. ΒΛΑΧΑΚΗ
(Α.Δ.Τ. ΑΒ711162)

ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0007367 Α'ΤΑΞΗΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Mετόχους της Eταιρείας «EXPOPEL - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕ»

Έκθεση	
  επί	
  των	
  Οικονομικών	
  Καταστάσεων.	
  Ελέγξαμε	
  τις	
  ανωτέρω	
  Οικονομικές	
  Καταστάσεις	
  της	
   	
  Εταιρείας	
  «EXPOPEL-‐ΕΛΛΗΝΙΚΗ	
  ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ	
  ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ	
  ΑΕ»,	
  οι	
  οποίες	
  αποτελούνται	
  από	
  τον	
  ισολογισμό	
  της	
  31ης	
  Δεκεμβρίου	
  2013,	
  τις	
  καταστάσεις	
  αποτελεσμάτων,	
  μεταβολών	
  ιδίων	
  κεφαλαίων	
  και	
  ταμιακών	
  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	
   είναι	
   υπεύθυνη	
   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	
  δικλείδες	
  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	
  
δικλείδες	
  που	
  σχετίζονται	
  με	
  την	
  κατάρτιση	
  και	
  εύλογη	
  παρουσίαση	
  των	
  οικονομικών	
  καταστάσεων	
  της	
  εταιρείας,	
  με	
  σκοπό	
  το	
  σχεδιασμό	
  ελεγκτικών	
  διαδικασιών	
  κατάλληλων	
  για	
  τις	
  περιστάσεις	
  και	
  όχι	
  με	
  σκοπό	
  την	
  έκφραση	
  γνώμης	
  επί	
  της	
  αποτελεσματικότητας	
  των	
  εσωτερικών	
  δικλείδων	
  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	
  κατωτέρω	
  θέματα	
  :	
  1)	
  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	
  31	
  Δεκεμβρίου	
  2013	
  ,	
  το	
  συνολικό	
  ύψος	
  της	
  μη	
  σχηματισθείσας	
  πρόβλεψης	
  ανέρχεται	
  σε	
  ευρώ	
  38.000,00,	
  με	
  συνέπεια	
  οι	
  προβλέψεις	
  να	
  εμφανίζονται	
  μειωμένες	
  κατά	
  38.000,00	
  ευρώ,	
  τα	
  Ίδια	
  Κεφάλαια	
  και	
  τα	
  αποτελέσματα	
  των	
  προηγούμενων	
  χρήσεων	
  να	
  εμφανίζονται	
  αυξημένα	
  κατά	
  ευρώ	
  38.000,00.	
  2)	
  Στο	
  
λογαριασμό	
   του	
   Ενεργητικού	
   (Γ.ΙΙΙ.1)	
   «Συμμετοχές	
   σε	
   συνδεμένες	
   επιχειρήσεις»	
   περιλαμβάνονται:	
   α)	
   Η	
   αξία	
   κτήσης	
   μετοχών	
   ανωνύμου	
   εταιρείας	
   ποσού	
   ευρώ	
   459.952,65,	
   μη	
   εισηγμένης	
   στο	
   Χρηματιστήριο,	
   οι	
   οικονομικές	
   καταστάσεις	
   της	
   οποίας	
   ελέγχονται	
   από	
   Ορκωτό	
   Ελεγκτή	
   Λογιστή.	
   Η	
   εσωτερική	
   λογιστική	
   αξία	
   των	
   μετοχών	
  
αυτών,	
  αφού	
  ληφθούν	
  υπόψη	
  και	
  οι	
  παρατιθέμενες	
  παρατηρήσεις	
  του	
  Ελεγκτή	
  ανέρχεται	
  συνολικά	
  στο	
  ποσό	
  ευρώ	
  358.201,81.	
  Σε	
  αντίθεση	
  με	
  τα	
  προβλεπόμενα	
  στην	
  Ελληνική	
  Νομοθεσία	
  δεν	
  έχει	
  σχηματιστεί	
  πρόβλεψη	
  υποτίμησης	
  αυτής	
  της	
  συμμετοχής	
  για	
  την	
  προκύπτουσα	
  διαφορά	
  ποσού	
  ευρώ	
  101.750,84	
  με	
  συνέπεια	
  η	
  αξία	
  
του	
   λογαριασμού	
   αυτού	
   ,	
   τα	
   Ίδια	
   Κεφάλαια	
   και	
   τα	
   αποτελέσματα	
   των	
   προηγούμενων	
   χρήσεων	
   να	
   εμφανίζονται	
   ισόποσα	
   αυξημένα	
   και	
   β)	
   η	
   αξία	
   κτήσης	
   μετοχών	
   ανώνυμης	
  	
   εταιρείας	
   ποσού	
   ευρώ	
   29.347,03,	
   μη	
   εισηγμένης	
   στο	
   Χρηματιστήριο,	
   οι	
   οικονομικές	
   καταστάσεις	
   της	
   οποίας	
   δεν	
   ελέγχονται	
   από	
   Ορκωτό	
   Ελεγκτή	
   Λογιστή.	
   Η	
  
εταιρεία	
   αυτή	
   βρίσκεται	
   σε	
   αδράνεια	
   και	
   εμφανίζει	
   αρνητική	
   καθαρή	
   θέση.	
   Δεν	
   έχει	
   σχηματιστεί	
   πρόβλεψη	
   ολοσχερούς	
   υποτίμησης	
   της	
   αξίας	
   κτήσης	
   αυτών	
   των	
   μετοχών	
   ποσού	
   ευρώ	
   29.347,03	
   με	
   συνέπεια	
   η	
   αξία	
   του	
   λογαριασμού	
   αυτού	
   και	
   τα	
   Ίδια	
   Κεφάλαια	
   εμφανίζονται	
   ισόποσα	
   αυξημένα.	
   3)	
   Μεταξύ	
   των	
   απαιτήσεων	
  
περιλαμβάνονται	
  επισφαλείς	
  και	
  σε	
  καθυστέρηση	
  απαιτήσεις	
  συνολικού	
  ποσού	
  ευρώ	
  320.000,00	
  περίπου.	
  Κατά	
  την	
  εκτίμησή	
  μας	
  για	
  την	
  κάλυψη	
  ζημιών	
  από	
  τη	
  μη	
  ρευστοποίηση	
  μέρους	
  των	
  απαιτήσεων	
  αυτών	
  έπρεπε	
  να	
  έχει	
  σχηματιστεί	
  πρόβλεψη	
  ποσού	
  ευρώ	
  250.000	
  περίπου.	
  Λόγω	
  του	
  μη	
  σχηματισμού	
  της	
  πρόβλεψης	
  αυτής,	
  
η	
  αξία	
  των	
  απαιτήσεων	
  και	
  τα	
  Ίδια	
  κεφάλαια	
  να	
  εμφανίζονται	
  ισόποσα	
  αυξημένα.	
  4)	
  Κατά	
  παρέκκλιση	
  των	
  λογιστικών	
  αρχών	
  που	
  προβλέπονται	
  από	
  τον	
  κωδ.	
  Κ.	
  Ν.	
  2190/1920	
  και	
  το	
  ΕΓΛΣ	
  δεν	
  έχει	
  σχηματισθεί	
  πρόβλεψη	
  απαξίωσης	
  αποθεμάτων	
  ,	
  λογιστικής	
  αξίας	
   	
  ποσού	
  ευρώ	
  125.000,00	
  περίπου.	
  Κατά	
  την	
  εκτίμησή	
  μας	
  έπρεπε	
  να	
  
έχει	
  σχηματιστεί	
  πρόβλεψη	
  ποσού	
  ευρώ	
  50.000,00	
  περίπου.	
  Λόγω	
  του	
  μη	
  σχηματισμού	
  της	
  πρόβλεψης	
  αυτής,	
  η	
  αξία	
  των	
  αποθεμάτων,	
  και	
  τα	
  ίδια	
  κεφάλαια	
  εμφανίζονται	
  ισόποσα	
  αυξημένα.	
  5)	
  Οι	
  φορολογικές	
  υποχρεώσεις	
  της	
  εταιρείας	
  δεν	
  έχουν	
  εξεταστεί	
  από	
  τις	
  φορολογικές	
  αρχές	
  για	
  τις	
  χρήσεις	
  2010	
  και	
  2011.	
  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	
  καταλογιστούν	
  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.	
  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	
  «EXPOPEL-‐ΕΛΛΗΝΙΚΗ	
  ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ	
  ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ	
  ΑΕ»,	
  κατά	
  την	
  31	
  Δεκεμβρίου	
  2013	
  την	
  χρηματοοικονομική	
  της	
  επίδοση	
  και	
  τις	
  ταμιακές	
  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.	
  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	
  οριζομένων	
  από	
  τα	
  άρθρα	
  43α	
  και	
  37	
  του	
  Κ.Ν.	
  2190/1920.	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  

	
  	
  

Aθήνα,	
  	
  6	
  	
  ΙΟΥΝΙΟΥ	
  	
  2014	
  
O	
  OPKΩTOΣ	
  EΛEΓKTHΣ	
  ΛOΓIΣTHΣ	
  
	
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
  Η.	
  ΛΑΓΓΑΣ	
  
A.M.Σ.O.E.Λ.	
  13711	
  
	
  	
  	
  Συνεργαζόμενοι	
  Ορκωτοί	
  Λογιστές	
  α.ε.ο.ε.	
  
μέλος	
  της	
  Crowe	
  Horwath	
  InternaVonal	
  
Φωκ.	
  Νέγρη	
  3,	
  11257	
  Αθήνα	
  
Αρ	
  Μ	
  ΣΟΕΛ	
  125	
  

