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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία
Κτήσεως

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
ΣYNΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
Αξία

2.887,08
223.739,74
226.626,82

1.069.426,47
2.303.991,28
2.080.106,12
727.432,58
575.173,32
6.756.129,77

2.887,08
188.090,28
190.977,36

1.595.293,21
1.950.572,00
571.772,57
503.076,92
4.620.714,70

III. ΣΥΜMΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

35.649,46
35.649,46

1.069.426,47
708.698,07
129.534,12
155.660,01
72.096,40
2.135.415,07

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αξία
2.887,08
219.739,74
222.626,82

1.069.426,47
2.303.991,28
2.059.242,26
705.932,58
556.783,13
6.695.375,72

2.887,08
176.744,47
179.631,55

42.995,27
42.995,27

Ποσά
κλειόμενης
χρήσης 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.Καταβλημένο
(132.450 Oνομ.μετοχές χ 20,00 ευρώ)

7.012,39
2.142.427,46

1.017.713,82
114.380,90
122.082,54
139.548,74
1.393.726,00

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
2β.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)
Χαρτοφυλακίου
Στις Τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
11.Χρεώστες διάφοροι

1.115.383,70
86.870,46

126.983,66
56.371,23

ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
3.Λοιπά χρεόγραφα
Μείον : Προβλέψεις υποτίμησης

11.157,30
11.157,30

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

929.144,80 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
129.268,93 Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
168.805,21 2. Δάνεια Τραπεζών
5.071,72
1.232.290,66 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες-λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.
914.443,37 4.Προκαταβολές πελατών
12.716,51 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
264.919,03
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
64.033,53 10.Μερίσματα πληρωτέα
1.791.934,35 11.Πιστωτές διάφοροι
3.048.046,79
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1.001.313,83
86.870,46

1.028.513,24
12.716,51

264.919,03
-

183.354,89
64.033,53
1.792.833,30
3.081.451,47

11.157,30
11.157,30

-

507.128,35
10.380,53
517.508,88

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

4.906.134,88

4.797.846,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ)

7.084.211,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
7.051.267,49 (Α+Γ)

4.474.552,31

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων &
4.474.552,31
εμπραγμάτων ασφαλειών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
3.Προβλέψεις υποτίμησης συμ/χών & χρεογράφων
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟN: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημίες
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων

376.960,16
2.359.968,57

2.860.527,25
1.014.391,92

28,14
187.403,29
0,00

234,28
0,00
2.951,21
44.248,30

187.403,29

94,79
-187.375,15
827.016,77

234,28

47.199,51
141.281,07
141.281,07

-46.965,23
780.051,54
780.051,54

409.334,00

50.779,14
6.979,15
57.758,29

22.385,33
6.979,15
29.364,48

37.653,79

37.242,82

37.653,79

37.242,82

3.153.746,08

3.124.941,30

142.233,50

228.356,51

497.021,36
47.095,85
2.162.658,49
57.164,64
269.338,79
84.877,62

422.715,05
180.810,93
2.117.047,64
75.840,15
316.421,15
81.723,98

54.605,43
539.071,50
76.398,54
3.788.232,22
3.930.465,72

53.081,82
388.078,50
62.250,46
3.697.969,68
3.926.326,19

7.084.211,80

7.051.267,49

4.474.552,31

4.474.552,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά
κλειόμενης
χρήσης 2014
16.687.378,05
12.829.371,88
3.858.006,17
16.913,00
3.874.919,17
361.470,26
2.499.056,99

409.334,00

-

387.099,42
43.857,99
430.957,41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων &
εμπραγμάτων ασφαλειών

2.649.000,00

5.829,61
2.210.425,89
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ΑΙ+AIII+ΑΙV+ΑV)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1.Εμπορεύματα
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροιόντα-υπολείμματα
4.Πρώτες & βοηθητ.ύλες-Αναλώσ.υλικά-Αντ/κά-υλ.συσκ/σίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

2.649.000,00

ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.069.426,47 3.Επιχ/σεις παγίων επενδύσεων
753.496,79
154.861,39 ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
160.292,03 1.Τακτικό αποθεματικό
66.519,60 2.Ειδικά αποθεματικά
2.204.596,28 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
-Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

1.550.494,49
1.904.380,87
545.640,55
490.263,53
4.490.779,44

Ποσά
κλειόμενης
χρήσης 2013

200.828,90
11.157,30

211.986,20

5.843,68
10.344,51

16.188,19

13.882,76
58.045,25

Ποσά
προηγούμενης
χρήσης 2013
16.035.554,23 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
12.399.841,30 Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων
3.635.712,93 Μείον:1.Φόρος εισοδήματος
11.905,17
2.Mη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό
3.647.618,10
κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
2.736.928,73
910.689,37
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
-211.891,41
698.797,96 1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
2α.Πρόσθετο μέρισμα
4.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

71.928,01
166.766,11
166.766,11

Ποσά
κλειόμενης
χρήσης 2014
780.051,54
37.242,82
210.775,26

Ποσά
προηγούμενης
χρήσης 2013
643.058,14
184.992,25

1.400,00
605.119,10

10.359,24
447.706,65

28.393,81
188.818,86
350.252,64
37.653,79
605.119,10

22.385,33
148.862,46
239.216,04
37.242,82
447.706,65

-55.739,82
643.058,14
643.058,14

Ρόδος, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ.957359

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ.319800

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΣΙΩΒΑΣ
Α.Δ.Τ. X.822545
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 8674
Α ΤΑΞΗΣ

EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Mετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από τo Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς 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 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 να 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: Aπό τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.ν.2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.), δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις: α) για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις
συνολικού ποσού ευρώ 440.000,00 περίπου που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του ενεργητικού «Πελάτες», «Γραμμάτια σε καθυστέρηση» και «Επιταγές σε καθυστέρηση». Η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού ευρώ 86.870,46 δεν κρίνεται από τον έλεγχό μας
επαρκής. Κατά την εκτίμησή μας για κάλυψη ζημιών από τη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ευρώ 350.000,00 περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια
εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των ευρώ 350.000,00 και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων ισόποσα αυξημένα, β) για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, το σωρευμένο ύψος της οποίας ανέρχονταν κατά την 31/12/2014 στο ποσό των ευρώ 215.000,00
περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής οι προβλέψεις εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες ενώ τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά ποσό ευρώ 35.000,00 περίπου.2) Δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν με απευθείας
επικοινωνία (επιστολές) ή με άλλες εναλλακτικές διαδικασίες, απαιτήσεις ποσού ευρώ 565.000,00 περίπου περιλαμβανόμενες στους λογαριασμούς του ενεργητικού «Πελάτες» και «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» και υποχρεώσεις ποσού ευρώ 66.000,00 ευρώ περίπου
περιλαμβανόμενες στους λογαριασμούς του παθητικού «Προμηθευτές» και «Προκαταβολές πελατών» και κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για το παραπάνω υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών.3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις 2008 έως και 2014.Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 4) Δεν λάβαμε επιστολές από συνεργαζόμενους, με την εταιρεία,
δικηγόρους σχετικά: α)με την κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματα βάρη επ’ αυτών και β) με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες είναι πιθανόν να προκύπτουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις.
Γνώμη με επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στη προηγούμενη παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη»,οι ανωτέρω Oικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της
Εταιρείας «ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τις
διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.ν.2190/1920. Θέματα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε τη προσοχή σας στο γεγονός ότι στο λογαριασμό του ενεργητικού «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται και υπολειπόμενη, από
προηγούμενες χρήσεις, απαίτηση από όργανα Διοίκησης συνολικού ποσού ευρώ 1.633.388,78 η οποία εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α 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.

Αθήνα,3 Iουνίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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