
Ποσά  σε  € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά 

κλειομ.χρήσης 

2013

Ποσά 

κλειομ.χρήσης 

2012

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις Ι. Κεφάλαιο μετοχικό

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 21,786.12 21,037.30 748.82 21,717.12 20,737.91 979.21 (510.000 μετοχές των 3,50 €)

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Καταβλημένο 1,785,000.00 1,785,000.00

1. Γήπεδα - Οικόπεδα    229,111.07 0.00 229,111.07 229,111.07 0.00 229,111.07 III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις

3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα 1,155,045.05 1,155,045.04 0.01 1,155,045.05 1,155,045.04 0.01 επενδύσεων

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 

& λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 17,737.86 15,658.68 2,079.18 17,737.86 15,284.73 2,453.13 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 21,972.64 21,972.64

5. Μεταφορικά Μέσα 3,959.07 3,959.05 0.02 3,959.07 3,959.05 0.02 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 237,310.32 233,835.22 3,475.10 229,875.32 225,402.00 4,473.32 1. Τακτικό Αποθεματικό 1,659,744.42 1,631,286.95

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙI) 1,643,163.37 1,408,497.99 234,665.38 1,635,728.37 1,399,690.82 236,037.55 4. Εκτακτα Αποθεματικά 1,350,000.00 1,350,000.00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1,664,949.49 1,429,535.29 235,414.20 1,657,445.49 1,420,428.73 237,016.76 3,009,744.42 2,981,286.95

III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις V. Αποτελέσματα εις νέο

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2,984.92 1,384.92 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 120,856.75 604,492.84

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 238,399.12 238,401.68 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΑΙ+AIII+ΑΙV+AV) 4,937,573.81 5,392,752.43

Ι. Αποθέματα Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Εμπορεύματα 1,615,581.57 1,481,894.61 1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού

2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροϊόντα & Υπολείμματα 6,917.59 3,474.80 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 19,771.13 19,771.13

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 183,808.36 254,007.22 2. Λοιπές προβλέψεις 93,317.60 73,694.52

1,806,307.52 1,739,376.63 113,088.73 93,465.65

II. Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Πελάτες 666,674.77 834,046.29 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3α. Επιταγές ειπρακτέες 937,533.05 1,064,531.88 1. Προμηθευτές 193,926.71 170,504.14

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 237,017.67 160,413.20 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων 0.00 0.00

11. Χρεώστες διάφοροι 180,600.95 150,839.54 4. Προκαταβολές πελατών 60,266.65 27,070.40

2,021,826.44 2,209,830.91 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 344,009.89 219,687.88

IV. Διαθέσιμα 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 19,998.34 19,679.26

1. Ταμείο 773,443.57 485,873.02 10. Μερίσματα πληρωτέα 990,000.00 0.00

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1,790,152.49 1,223,025.74 11. Πιστωτές διάφοροι 6,607.66 7,125.76

2,563,596.06 1,708,898.76 Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ) 1,614,809.25 444,067.44

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 6,391,730.02 5,658,106.30 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0.00 3,308.25

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί 150.43 247.69

1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 420.00 420.00 150.43 3,555.94

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4,226.42 4,993.26

3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού 30,846.66 31,920.22

35,493.08 37,333.48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 6,665,622.22 5,933,841.46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β + Γ+Δ) 6,665,622.22 5,933,841.46

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 2,844,071.20 2,441,985.23 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 2,844,071.20 2,441,985.23

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

ΕΨΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 · 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2885/01/Β/86/2884 

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012



I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Ποσά 

κλειομ.χρήσης 

2013

Ποσά 

κλειομ.χρήσης 

2012

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 6,972,524.49 7,251,455.02 Καθαρά αποτελέσματατα (κέρδη) χρήσεως 769,120.68 782,173.87

Μείον: Κόστος πωλήσεων 5,424,515.41 5,669,089.11 (+) Υπόλοιπο αποτ/των κερδών προηγ. χρήσ. 604,492.84 37,362.38

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1,548,009.08 1,582,365.91 (-) Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. χρήσ. 0.00 -1,728.30

Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1,877.76 2,484.69 Σύνολο 1,373,613.52 817,807.95

Σύνολο 1,549,886.84 1,584,850.60 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 228,903.92 177,339.90

ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 413,274.75 402,126.22 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 375,362.90 788,637.65 404,252.85 806,379.07 κόστος φόροι 5,395.38 4,688.26

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 761,249.19 778,471.53 Κέρδη προς διάθεση 1,139,314.22 635,779.79

ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί  τόκοι & συναφή έσοδα 5,001.39 3,600.00

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0 5,001.39 10.39 3,589.61 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 766,250.58 782,061.14 1. Τακτικό αποθεματικό 28,457.47 31,286.95

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα 1α. Εκτακτο αποθεματικό 0.00 0.00

1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 5,951.88 5,256.28 2. Πρώτο μέρισμα 990,000.00 0.00

Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2,555.53 193.55 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ. 0.00 0.00

2.Έξοδα προηγ. Χρήσεων 526.25 3,081.78 2,870.10 4,950.00 5,143.55 112.73 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 120,856.75 604,492.84

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 769,120.68 782,173.87 Σύνολο 1,139,314.22 635,779.79

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 9,106.56 4,512.40

Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος 9,106.56 0.00 4,512.40 0.00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΛ(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 769,120.68 782,173.87

        Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Ποσα κλειόμενης χρήσεως 

2013

Ποσα κλειόμενης χρήσεως 

2012

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ  ΟΟΟ9604  Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Α.Δ.ΑΤ. AA016599

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΠΡΕΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝΤΥΠΑΣΑ.Δ.ΑΤ. Ρ 517390

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  <<ΕΨΕΜ    Α.Ε.Β.Ε.>> 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας <<ΕΨΕΜ    Α.Ε.Β.Ε.>> που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, 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 είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική 
Νομοθεσία, 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 έλεγχο μας    
προέκυψαν τα εξής: 1) Στους  λογαριασμούς  του  Ενεργητικού  Δ.ΙΙ.3.β) ''Επιταγές  σε  καθυστέρηση¨ και Δ.ΙΙ.1. ¨Πελάτες¨ περιλαμβάνονται  ακίνητα  υπόλοιπα  ποσού  €   104.227,14 για τον πρώτο και 
€ 24.622,31 για τον δεύτερο ήτοι συνόλου € 128.849,45,  για  τα  οποία  η σχηματισμένη από την εταιρεία πρόβλεψη ανέρχεται την 31.12.2013 στο ποσό των € 93.317,60. Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για το υπόλοιπο μέρος ποσού € 35.531,85. Κατά την  εκτίμησή μας 
για την κάλυψη των ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των ανωτέςρω απαιτήσεων επρεπε να έχει σχηματιστεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 35.531,85. Λογω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης 
αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των € 35.531,85 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης κατά το ποσό αυτό. 2) Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσίας (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά 
την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 88.490,74, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό, τα Ίδια Κεφάλαια να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των ε 88.490,74 και τα αποτελέσματα χρήσης ισόποσα αυξημένα. 
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 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.  
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. 
 
  

Αθήνα,  29   Απριλίου  2014 
Ο     ΟΡΚΩΤΟΣ     ΕΛΕΓΚΤΗΣ  -   ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΙΠΑΛΗΣ   
ΑΜ.Σ.Ο.Ε.  20341 
Σ   Ο  Λ   α.ε.ο.ε 



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  <<ΕΨΕΜ    Α.Ε.Β.Ε.>> 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας <<ΕΨΕΜ    Α.Ε.Β.Ε.>> που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, 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 είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική 
Νομοθεσία, 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 έλεγχο μας    
προέκυψαν τα εξής: 1) Στους  λογαριασμούς  του  Ενεργητικού  Δ.ΙΙ.3.β) ''Επιταγές  σε  καθυστέρηση¨ και Δ.ΙΙ.1. ¨Πελάτες¨ περιλαμβάνονται  ακίνητα  υπόλοιπα  ποσού  €   104.227,14 για τον πρώτο και 
€ 24.622,31 για τον δεύτερο ήτοι συνόλου € 128.849,45,  για  τα  οποία  η σχηματισμένη από την εταιρεία πρόβλεψη ανέρχεται την 31.12.2013 στο ποσό των € 93.317,60. Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για το υπόλοιπο μέρος ποσού € 35.531,85. Κατά την  εκτίμησή μας 
για την κάλυψη των ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των ανωτέςρω απαιτήσεων επρεπε να έχει σχηματιστεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 35.531,85. Λογω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης 
αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των € 35.531,85 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης κατά το ποσό αυτό. 2) Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσίας (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά 
την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 88.490,74, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό, τα Ίδια Κεφάλαια να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των ε 88.490,74 και τα αποτελέσματα χρήσης ισόποσα αυξημένα. 
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 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.  
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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