
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη

Β. ΕΞΟΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Α.  ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 3.875,00 ‐3.874,99 0,01 3.875,00 3.874,99 0,01 I. Μετοχικό  Κεφάλαιο (8.247.700 Μετοχές των 0,59 Ευρώ)

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.354.520,68 ‐2.085.081,10 269.439,58 2.352.731,06 2.036.026,56 316.704,50 1.  Καταβεβλημένο 4.866.143,00 4.866.143,00

2.358.395,68 ‐2.088.956,09 269.439,59 2.356.606,06 2.039.901,55 316.704,51 4.866.143,00 4.866.143,00

Γ.  ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III.  Διαφορές αναπροσαρμογής‐ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.  Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 9.093,40 ‐5.109,38 3.984,02 9.093,40 4.277,27 4.816,13    λοιπών περιουσιακών στοιχείων 161,15 161,15

2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 791.995,50 ‐782.220,39 9.775,11 791.045,50 741.771,43 49.274,07 3.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 1.606.949,08 2.127.773,73

801.088,90 ‐787.329,77 13.759,13 800.138,90 746.048,70 54.090,20 1.607.110,23 2.127.934,88

ΙΙ. Ενσώματες  Ακινητοποιήσεις IV.  Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Γήπεδα ‐ Οικόπεδα 1.614.481,66 0,00 1.614.481,66 1.614.481,66 0,00 1.614.481,66 1. Τακτικό Αποθεματικό 822.268,38 822.268,38

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 13.102.305,28 ‐8.898.233,27 4.204.072,01 12.931.336,79 8.622.954,12 4.308.382,67 4.  Έκτακτα Αποθεματικά 132.061,63 132.061,63

4. Μηχ/τα ‐ τεχν.  εγκ/σεις και λοιπός μηχ. εξοπλισμός 12.643.761,60 ‐8.134.320,06 4.509.441,54 12.311.708,49 7.287.867,00 5.023.841,49 5.  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 118.862,96 118.862,96

5. Μεταφορικά μέσα 512.343,34 ‐331.222,45 181.120,89 428.860,84 296.176,39 132.684,45 1.073.192,97 1.073.192,97

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 2.361.856,55 ‐2.039.668,80 322.187,75 2.237.596,41 1.950.626,38 286.970,03

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 909,38 0,00 909,38 0,00 0,00 0,00 V.  Αποτελέσματα εις νέο

30.235.657,81 ‐19.403.444,58 10.832.213,23 29.523.984,19 18.157.623,89 11.366.360,30 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο ‐3.144.698,16 ‐2.718.975,41

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 31.036.746,71 ‐20.190.774,35 10.845.972,36 30.324.123,09 18.903.672,59 11.420.450,50

ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 4.401.748,04 5.348.295,44

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 313.288,94 313.288,94

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 255.925,42 45.185,03

569.214,36 358.473,97

Σύνολο  Πάγιου  Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 11.415.186,72 11.778.924,47 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις 188.928,89 0,00

188.928,89 0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα 617.470,49 615.414,97 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή ‐Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 10.416.425,91 9.351.151,63 Ι.  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Β Ο Π Ο Ι Ϊ Α  Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ  Α Ι Γ Α Ι Ο Υ  Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ‐ 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 ‐ 31.12.2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 16119/55/B/87/3   (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες‐ Αναλώσιμα υλικά ‐ Ανταλλ. και Είδη συσκ/σίας 2.419.694,28 2.251.574,43 1. Ομολογιακά δάνεια 21.444.700,00 500.000,00

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 90.803,01 532.996,88 2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 525.000,00

13.544.393,69 12.751.137,91 21.444.700,00 1.025.000,00

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ.  Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις

1. Πελάτες 5.518.688,72 4.492.393,16 1.  Προμηθευτές 1.035.603,06 1.408.918,77

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 3.505,00 0,00 2.  Γραμμάτια  πληρωτέα και υποσχετικές 1.330.013,77 1.746.127,28

3α. Επιταγές  εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 247.344,69 185.350,93

10. Επισφαλείς‐Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 308.366,98 119.438,09 2α.  Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες) 851.382,72 226.168,55

11. Χρεώστες διάφοροι 1.387.467,87 3.241.333,96 3.  Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 3.122.313,82 20.751.180,84

12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων 8.799,10 514,34 4.  Προκαταβολές Πελατών 320.956,70 384.444,92

7.474.172,36 8.039.030,48 5.  Υποχρεώσεις από φορους ‐ τέλη 139.575,20 75.767,17

6.  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 237.467,38 252.336,52

III. Χρεόγραφα 7.  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 161.955,75 3.402.601,66

1. Μετοχές 45.880,08 45.880,08 11.  Πιστωτές διάφοροι 223.256,24 173.303,42

7.422.524,64 28.420.849,13

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 28.867.224,64 29.445.849,13

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 86.899,70 134.568,44

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 464.790,19 1.167.199,51

551.689,89 1.301.767,95 Δ.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο κυκλοφορούντος  Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 21.616.136,02 22.137.816,42 2.  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 59.856,81 59.302,43

Ε.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 49.733,19 56.641,58

3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού 167.262,86 563.360,02

216.996,05 620.001,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 33.517.758,38 34.853.447,00 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 33.517.758,38 34.853.447,00

0,00 0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία 26,02 22,02 1.  Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών  στοιχείων 26,02 22,02

2. Χρεωστικοί λ/σμοί  εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 61.031,47 62.726,47 2.  Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. και εμπρ. ασφαλειών 61.031,47 62.726,47

61.057,49 62.748,49 61.057,49 62.748,49

Σημειώσεις:

1. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ των τραπεζών

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

χρήσεως χρήσεως

2014 2013

Καθαρά  αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως ‐1.009.645,91 ‐493.648,02

 (+) Υπόλοιπο  αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως         προηγουμένων  χρήσεων ‐2.718.975,41 ‐2.225.327,39

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 27 666 699 59 26 875 526 70 583 923 16

χρήσεως 2013χρήσεως 2014
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(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ‐ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

  Κύκλος  Εργασιών (πωλήσεις) 27.666.699,59 26.875.526,70 583.923,16

  Μείον : Κόστος πωλήσεων 19.475.954,32 19.719.968,19 Σύνολο ‐3.144.698,16 ‐2.718.975,41

  Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 8.190.745,27 7.155.558,51

  Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 57.412,03 54.297,62 ΜΕΙΟΝ:  1. Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

  Σύνολο 8.248.157,30 7.209.856,13 Κέρδη (ζημίες) προς διάθεση ‐3.144.698,16 ‐2.718.975,41

  Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.250.049,06 2.256.152,32

              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.599.595,08 6.849.644,14 3.739.861,21 5.996.013,53

  Μερικά  αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1.398.513,16 1.213.842,60 Η  διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: ‐3.144.698,16 ‐2.718.975,41

  Πλέον ( ή μείον ) 8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον ‐3.144.698,16 ‐2.718.975,41

  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 12.036,95 1.647,76

 

  Μείον

  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.057.989,28 ‐2.045.952,33 2.042.163,08 2.040.515,32

  Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ‐647.439,17 ‐826.672,72

II. Πλέον (ή μείον)  Έκτακτα αποτελέσματα

  1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 475.969,06 451.356,52                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 

  2. Έκτακτα Κέρδη 56,40 0,00                                              & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 11.348,79 369.678,05

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 47,00 0,00

  487.421,25 821.034,57

   Μείον                                                          ΤΖΙΚΑΣ ΑΝΤ. ΘΩΜΑΣ                                                                                              ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. ΝΙΚΟΣ                  

  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 58.665,40 133.944,30                                                                 Α.Δ.Τ. Χ085726                                                                                                       Α.Δ.Τ. Λ427465                         

  2. Έκτακτες ζημίες 270.341,91 207.925,37

  3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 331.691,79 14.002,44

  4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 188.928,89 849.627,99 ‐362.206,74 132.137,76 488.009,87 333.024,70

  Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) ‐1.009.645,91 ‐493.648,02 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

  Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 1.350.152,42 1.404.940,21

  Μείον:  Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.350.152,42 0,00 1.404.940,21 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ‐1.009.645,91 ‐493.648,02 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΛΛΥΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ714983 Α.Δ.Τ. ΑΖ 854690

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 36583 Α’ Τάξης Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 2941 Α’ Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕIΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

Χατζηπαύλου Σοφιανός &

Καμπάνης Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές &

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι

Κιλκίς, 14 Μαϊου 2015

(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕIΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων 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

έ ό ό ύ ά ά έ ά ί έ ό ώ ί

Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανικού

151 25 Μαρούσι

Αρ.Μ. ΣΟΕΛ: E120

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εμμανουήλ Α Πηλείδης

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 Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρίας. 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:
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (K.N. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε
Ευρώ 652 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις της Εταιρίας να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα κατά ποσό Ευρώ 652 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης αυξημένα κατά Ευρώ 23 χιλ περίπου και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά
Ευρώ 629 χιλ. περίπου.
2. Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ποσού Ευρώ 313 χιλ. περίπου απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών αλλοδαπής ανώνυμης Εταιρίας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, η οποία κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 είχε εκκαθαριστεί. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (K.N. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ολοσχερούς υποτίμησης της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών ποσού Ευρώ 313 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα κατά ποσό Ευρώ 313 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά το ποσό αυτό.
3. Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 1.415 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών
από την μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) με συνέπεια η αξία των
απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά Ευρώ 1.415χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα της παρούσας και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά Ευρώ 418 χιλ. και Ευρώ 997 χιλ. αντίστοιχα.
4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), στην παρούσα χρήση, λόγω του γεγονότος ότι το τμήμα της παραγωγής δε λειτούργησε κανονικά τον μήνα Αύγουστο για τις χρήσεις 2013 και 2014 καθώς και τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο για τη χρήση 2012, δε διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικής αξίας ποσού Ευρώ 537 χιλ. περίπου επί των εξόδων εγκατάστασης και των ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας που εμφανίζονται στα κονδύλια του Ισολογισμού Β «Έξοδα Εγκατάστασης» και Γ «Πάγιο Ενεργητικό», με
συνέπεια η αξία αυτών και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσματα της παρούσας και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά Ευρώ 161 χιλ. και Ευρώ 376 χιλ. αντίστοιχα.
5. Στις προηγούμενες χρήσεις η Εταιρία για επενδύσεις υπαγόμενες στο Ν.2792/99 υπολόγιζε απόσβεση επιχορήγησης (έσοδο) με βάση το θεωρητικό ποσοστό επιχορήγησης (βάσει της απόφασης υπαγωγής της στον αναπτυξιακό νόμο) και όχι βάσει του πραγματικού ποσοστού επιχορήγησης. Στη χρήση 2014 η
Εταιρία έλαβε απόσβεση επιχορήγησης για επενδύσεις υπαγόμενες στο Ν.2792/99 με βάση το πραγματικό ποσοστό επιχορήγησης. Κατά την εκτίμηση του ελέγχου μας λόγω του ανωτέρω λογιστικού χειρισμού το υπόλοιπο της επιχορήγησης εμφανίζεται μειωμένο κατά ποσό Ευρώ 296 χιλ. περίπου και τα
αποτελέσματα εις νέον ισόποσα αυξημένα.
6. Η Εταιρία στη χρήση 2013 υπολόγισε απόσβεση επιχορήγησης (έσοδο) επί των αρχικά εγκεκριμένων προς επιχορήγηση παγίων ποσού Ευρώ 3.874 χιλ, που αφορούν επενδύσεις υπαγόμενες στο ΕΠΑΛ 2007‐13 ΜΕΤΡΟ 2.3.1. Στη χρήση 2014 κατά την διενέργεια της β’ φάσης ελέγχου από το ΥΠ.ΑΝ
απορρίφθηκαν προς επιχορήγηση πάγια ποσού Ευρώ 406 χιλ περίπου. Ως εκ τούτου η Εταιρία κατά τον υπολογισμό των αποσβέσεων επιχορήγησης της χρήσης 2014 έλαβε υπόψη της την ανωτέρω διόρθωση, χωρίς περαιτέρω να διενεργήσει την αντίστοιχη διόρθωση στις ληφθείσες αποσβέσεις επιχορήγησης
της χρήσης 2013. Κατά την εκτίμηση του ελέγχου μας, λόγω του ανωτέρω λογιστικού χειρισμού το υπόλοιπο της επιχορήγησης εμφανίζεται μειωμένο κατά ποσό Ευρώ 60 χιλ. περίπου, ενώ τα αποτελέσματα της παρούσης χρήσης και τα αποτελέσματα εις νεόν εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
7. Η Εταιρία σύμφωνα με τις Εκθέσεις Ελέγχου των Φορολογικών Αρχών της 11/04/14, προέβη στη χρήση 2014 στη λογιστικοποίηση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που καταλογίστηκαν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις φορολογικές δηλώσεις των χρήσεων από το 2006 έως και το 2011 και
ως εκ τούτου δεν σχημάτισε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 σε σχέση με το θέμα αυτό. Συνεπώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 εμφανίζονται μειωμένα κατά ποσό Ευρώ 325 χιλ, ενώ θα έπρεπε οι εν λόγω προσαυξήσεις να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της
προηγούμενης χρήσης.
8. Η Εταιρία δεν έχει τηρήσει συγκεκριμένους όρους της σύμβασης του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 21.445 χιλ που έχει συνάψει με τους ομολογιούχους της το Φεβρουάριο 2014. Ως απόρροια του γεγονότος αυτού, παρέχεται από την ανωτέρω σύμβαση το δικαίωμα στους ομολογιούχους
να καταγγείλουν και να καταστήσουν άμεσα απαιτητό το σύνολο ή μέρος του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων δεν έχει ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα, ούτε η Εταιρία έχει λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις από αυτόν για την μη άσκηση του
ανωτέρω δικαιώματός τους.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1‐7 και την πιθανή επίπτωση του θέματος 8, που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας
«ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕIΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και την 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.

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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