ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔEΙΑΣ- ΕΥΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης Ιουνίου 2015
61η Εταιρική χρήση (1η Ιουλίου 2014 -30η Ιουνίου 2015)
Aρ.ΓΕΜΗ 013374917000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9613/11/Β/86/18)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/7/2014-30/6/2015

Β.

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

1.339.218,61

1.339.218,57

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.
ΙΙ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύλολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Αναπόσβεστη
αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσης 1/7/2013-30/6/2014

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία
Α.

0,04

1.339.218,61

1.339.218,57

0,04

2.412.808,18
2.906.859,99

0,00
1.921.792,43

2.412.808,18
985.067,56

2.412.808,18
2.906.859,99

0,00
1.838.496,77

2.412.808,18
1.068.363,22

2.183.958,61
498.003,68
151.960,25
8.153.590,71

1.504.029,76
234.023,79
150.852,47
3.810.698,45

679.928,85
263.979,89
1.107,78
4.342.892,26

2.177.361,61
386.903,68
151.049,68
8.034.983,14

1.490.903,17
232.343,79
149.665,18
3.711.408,91

686.458,44
154.559,89
1.384,50
4.323.574,23

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ι.

Ποσά
κλειόμ.χρήσης
1/7/2014-30/6/2015

Ποσά
προηγ.χρήσης
1/7/2013-30/6/2014

5.474.557,62

5.474.557,62

154.785,72

154.785,72

270.903,79
1.869,09
272.772,88

240.927,06
1.869,09
242.796,15

569.557,78

0,00

6.471.674,00

5.872.139,49

80.000,00

80.000,00

719.230,25
127.879,09
62,76
9.680,13
612.399,75
12.868,25
2.541.231,42
4.023.351,65

745.609,97
173.637,63
0,00
0,00
120.014,23
12.430,64
4.760.229,52
5.811.921,99

70.000,00

0,00

10.645.025,65

11.764.061,48

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
( 162.498 μετοχές των 33,69 ευρώ)
1. Καταβεβλημένο

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσ. - επιχορ.επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1.766,05

1.766,05

4.344.658,31

4.325.340,28

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AΙV+ΑV)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Β.
Δ.
Ι.

ΙΙ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελήΥποπροϊόντα και Υπολείμματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

929.281,56

Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις

2.168.396,12
0,00

3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
8.Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων
10α.Επίδικοι χρεώστες - Ελληνικό Δημόσιο
11.Χρεώστες διάφοροι
11α.Χρεώστες - Ελληνικό Δημόσιο
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1.Μετοχές
Μείον:Προβέψεις υποτίμησης

17.525,30
-13.401,70

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

638.575,52 Γ.

271.800,19

76.234,35

112.290,87
429.250,84
1.742.623,46

130.193,00
480.736,42
1.325.739,29
1.619.979,71
0,00

2.168.396,12
0,00
323.540,68
150.868,98
72.919,07
56.537,00
476.144,82
3.248.406,67

17.525,30
0,00

4.123,60

1.619.979,71
4.056,02
323.540,68
150.868,98 Δ.
72.919,07
84.084,41
468.834,34
2.724.283,21

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/μός βραχυπρόθεσμων υποχρ.
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

17.525,30

130.450,50
650.513,07
780.963,57

115.769,88
2.662.403,48
2.778.173,36

5.776.117,30

6.845.721,16

524.250,00

593.000,00

10.645.025,65

11.764.061,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/7/2014-30/6/2015

Ι.

ΙΙ.

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως
MEION: 1.΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως
MEION: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα κέρδη
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσης 1/7/2013-30/6/2014

18.412.311,91
17.023.541,32
1.388.770,59
630.192,78
758.577,81

25.171.884,88
24.203.220,36
968.664,52
623.241,42
345.423,10

15.199,44
104.464,46

443.815,65
0,00
189.304,70
22.480,07
0,00

43.442,15
-89.265,02
669.312,79

305.020,79

443.815,65

178.568,02
101.170,08

211.784,77

209.964,50
4.000,08
125.859,43

232.030,88
901.343,67

99.289,54
99.289,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

-261.578,64
83.844,46

Ποσά
κλειόμ.χρήσης
1/7/2014-30/6/2015

Ποσά
προηγ.χρήσης
1/7/2013-30/6/2014

901.343,67
0,00
0,00
901.343,67

23.758,55
-661.605,62
754.012,22
116.165,15

-297.200,53
-4.608,63
599.534,51

-51.518,39
-64.646,76
0,00

29.976,73
569.557,78
599.534,51

0,00
0,00
0,00

Καθαρά κέρδη χρήσεως
Μείον:Υπόλοιπο (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων
Πλέον:Συμψηφισμός υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν.2065
Σύνολο
Mείον:
1.Φόρος εισοδήματος
3.Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
279.738,10
1.Τακτικό αποθεματικό
8.Υπόλοιπο εις νέο
339.824,01

-60.085,91
23.758,55

117.203,32
0,00
901.343,67

117.203,32

0,00
23.758,55
Λειβαδειά, 30η Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
Α. Δ. Τ. ΑΕ 494662

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
Α. Δ. Τ. Η 155265

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΜΠΙΝΙΟΣ
Α. Δ. Τ. Λ 687554

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ -ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κκ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε" , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Iουνίου 2015, 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 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 θέματα:
1)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, σε προηγούμενες χρήσεις, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων ποσού 970 χιλ. ευρώ , με συνέπεια οι λογαριασμοί αυτοί και τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα όπως και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων.
2)Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού ποσού 1.928 χιλ. ευρώ ("Πελάτες" 1.314 χιλ. ευρώ, "Επιταγές σε καθυστέρηση" 323 χιλ. ευρώ , "Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων" 151
χιλ. ευρώ, "Επίδικοι χρεώστες - Ελληνικό Δημόσιο" 73 χιλ. ευρώ, "Χρεώστες Διάφοροι" 47 χιλ. ευρώ και "Χρεώστες- Ελληνικό Δημόσιο" 20 χιλ. ευρώ). Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει
σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των απαιτήσεων αυτών, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3)Στα πλαίσια της πλήρους και οριστικής διευθέτησης επιδικασθεισών αξιώσεων που είχε η εταιρεία με πελάτης της, συμφώνησε να καταβάλει το συνολικό ποσό των 491 χιλ. ευρώ. Από το ποσό αυτό η εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης με 122 χιλ. ευρώ.
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 1290/1920 και το ΕΓΛΣ η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης με το υπόλοιπο ποσό των 369 χιλ. ευρώ, με συνέπεια οι υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται
μειωμένα κατά 369 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσης ισόποσα αυξημένα.
4)Στο κονδύλι του Ισολογισμού Ε.1 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού» περιλαμβάνεται ποσό 400 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορά σε δοθείσα προκαταβολή ενοικίων για την μίσθωση βιομηχανικού ακινήτου, η κυριότητα του οποίου, εντός της κλειόμενης χρήσης
μεταβιβάσθηκε, λόγω πλειστηριασμού, σε νέο ιδιοκτήτη. Κατά συνέπεια η εταιρεία απώλεσε το δικαίωμα συνέχισης της μίσθωσης για το εν λόγω ακίνητο συμψηφίζοντας την δοθείσα προκαταβολή. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον
κωδ. Ν. 1290/1920 και το ΕΓΛΣ, η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης με το ποσό των 400 χιλ. ευρώ ,με συνέπεια η αξία του λογαριασμού «Έξοδα επόμενων χρήσεων» , τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης να
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
5)Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1.7.2008-30.6.2009,1.7.2009-30.6.2010,1.7.2010-30.6.2011.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 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.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 4 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέαματος 5 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε" κατά την 30η Ιουνίου 2015, και τη 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το νόμο.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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.

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
Ορκωτοί Ελεγκτές
A.M.ΣΟΕΛ 132
Κηφισίας 124,115 26 Αθήνα

Aθήνα, 9η Δεκεμβρίου 2015

Ευαγγελία Μιχ.Μπαζίνα
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