ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 4

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2014 έως 31.12.2014 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34244/10/B/95/08 - ποσά σε ΕΥΡΩ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1/1-31/12/2014
Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ιδρυσης & πρωτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.
Ι.
2.
ΙΙ.
1.
3.
4.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Παραχωρ. και δικαιώματα βιομηχ.ιδιοκτ.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσ.υπό εκτέλεση & πρ.κτ.π.σ.

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Αξία κτήσης
103.587,17
1.833.077,93
1.936.665,10

Αποσβέσεις
103.587,17
1.833.077,93
1.936.665,10

1.
3.
4.
5.

0,00
0,00
0,00

Α.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.

Μετοχικό κεφάλαιο
(1.279.912 ονομαστικ.μετοχές των 3,37 €)
1. Καταβλημένο

154,07

0,00

2.278.988,93
3.682.335,96

0,00
3.397.471,14

2.278.988,93
284.864,82

2.278.988,93
3.682.335,96

0,00
3.397.471,14

2.278.988,93
284.864,82

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. Διαφ. αναπρ/γής αξίας λ. περιουσ. Στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργητικού

4.674.447,88
283.380,71
322.217,84
12.423,50
11.253.794,82
11.253.948,89

3.164.920,32
263.701,08
280.214,95
0,00
7.106.307,49
7.106.461,56

1.509.527,56
19.679,63
42.002,89
12.423,50
4.147.487,33
4.147.487,33

4.661.306,74
283.380,71
322.217,84
13.141,14
11.241.371,32
11.241.525,39

3.087.585,19
263.701,08
280.214,95
0,00
7.028.972,36
7.029.126,43

1.573.721,55
19.679,63
42.002,89
13.141,14
4.212.398,96
4.212.398,96

IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
Διαφ.από αποτ.συμμετοχών και χρεογράφων
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

ΛΟΓΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοι λ/σμοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

103.587,17
1.833.077,93
1.936.665,10

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

154,07

ΙΙΙ. Χρεώγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + E )

103.587,17
1.833.077,93
1.936.665,10

Αποσβέσεις

0,00

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -Υποπρ.& υπολ.
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι ενεργητικού

0,00
0,00
0,00

Αξία κτήσης

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

154,07

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
- Στις τράπεζες σε εγγύηση
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχ.
10. Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών
και πιστώσεων

Ε.

Αναπόσβεστη αξία

Αναπόσβεστη
αξία

154,07

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ )
Δ.Ι.

1/1-31/12/2013

41.772,72
1.493.306,61

718.664,71
300,00
5.348,34
724.313,05

718.664,71
300,00
5.348,34
724.313,05

4.871.800,38

4.936.712,01

V.

467.786,31
419.739,01
1.496.634,17

2.696.741,75

2.644.232,02

74.825,08
1.207.448,58

1.535.079,33
0,00
193.545,00
151.819,31

1.282.273,66
18.000,08
193.545,00
116.101,43

15.876,11
4.593.061,50

26.463,45
4.280.615,64

3.626,75

9.545,25

882,33
381.271,37
382.153,70

1.252,41
23.247,80
24.500,21

6.167.788,66

5.811.295,27

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.039.589,04

10.748.007,28

4.769.593,92
2.401.153,80
7.170.747,72

4.334.294,96
2.393.255,30
6.727.550,26

4.313.303,44

948.118,88
0,00
948.118,88

948.118,88
0,00
948.118,88

29.136,39
11.639,92
0,00

29.136,39
11.639,92
0,00

798.187,79
838.964,10

1.087.691,76
1.128.468,07

-1.736.978,01
-35.780,89
-1.780.522,10

-1.550.169,79
-173.538,82
-1.736.978,01

4.319.864,32

4.652.912,38

2.946,15
331,03
3.277,18

2.946,15
26.326,52
29.272,67

2.880.002,27
316.501,49
3.192.338,62
24.555,56
12.680,89
37.170,95
0,00
0,00
253.197,76
6.716.447,54

2.447.089,70
262.421,89
2.920.839,43
92.364,51
15.853,35
42.300,62
0,00
0,00
284.952,73
6.065.822,23

11.039.589,04

10.748.007,28

4.769.593,92
2.401.153,80
7.170.747,72

4.334.294,96
2.393.255,30
6.727.550,26

Αποτελέσματα σε νέο
Υπόλοιπο Ζημιών προηγουμέων χρήσεων
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσης σε νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+AIV+ΑV+ΑVΙ)

67.562,08 B.
541.546,77

60.060,97
437.766,14
0,00
257.436,31
433.683,29
1.188.946,71

4.313.303,44

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις γιά αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες
1. Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθεσμ.υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχ.
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετ.ενδιαφ.επιχ.
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ )

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Β + Γ+ Δ )
ΛΟΓΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λ/σμοι εγγυήσεων & εμπρ. Ασφ.
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας και των αποσβέσεών τους έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 την 31-12-2012.
2) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ύψους 3.419.479,09 για εξασφάλιση δανείων, το ύψος των οποίων την 31.12.2014 ανέρχονταν σε ευρώ 3.192.338,62.
3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 )
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
1/1-31/12/2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
4.416.648,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων
3.688.038,32
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης
728.610,07
ΠΛΕΟΝ:1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
406.749,23
Σύνολο
1.135.359,30
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
382.978,58
2.Εξοδα λειτουργιας ερευνών-αναπτύξεως
24.891,13
3.Εξοδα λειτουργιας διάθεσης
501.709,76
909.579,47
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ) εκμετάλλευσης
225.779,83
ΠΛΕΟΝ:
2.Εσοδα χρεογράφων
0,00
3.Κέρδη από πώληση συμμ.& χρεογρ.
0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
47,40
47,40
47,40
ΜΕΙΟΝ:
0,00
2.Εξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
223.695,33
223.695,33
-223.647,93
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη -Ζημιές) εκμετάλλευσης
2.131,90
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
35,96
2.Εκτακτα Κέρδη
0,00
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
1.500,00
1.535,96
ΜΕΙΟΝ:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
23.624,28
2.Εκτακτα ζημίες
5.918,50
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
13.787,57
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
0,00
43.330,35
-41.794,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)
-39.662,49
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
77.335,13
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
77.335,13
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ
-39.662,49
προ φόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( Λ/88)
1/1-31/12/2013

389.750,16
23.480,55
579.396,13
0,00
0,00
313,78
0,00
268.095,49

5.408.919,91
4.015.560,28
1.393.359,63
27.949,67
1.421.309,30
992.626,84
428.682,46

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
(Ζημιών) προηγουμέων χρήσεων
MEION:-Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμέων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι

Χρήση 2013
-180.173,52

-1.736.978,01

-1.550.169,79

0,00
-1.776.640,50
0,00

0,00
-1.730.343,31
0,00

3.881,60
3.881,60
-1.780.522,10

6.634,70
6.634,70
-1.736.978,01

Ζημίες εις νέον
313,78
313,78
268.095,49

ΑΓΡΙΝΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
-267.781,71
160.900,75

0,00
65.363,62
0,00
65.363,62
497,60
349.872,57
0,00
26.326,52

Χρήση 2014
-39.662,49

376.696,69

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Τ. AB. 078745
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
Α.Τ. AB 773634

-311.333,07
-150.432,32

50.613,44
20.872,24

Ο

29.741,20
-180.173,52

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΥΦΑΝΤΗΣ
Α.Τ. AI. 227600 -Α.Μ.Αδείας 24218 A' ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε.
Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
Α.Τ. AI 777457

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Υ Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Υ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η- Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η

Πρoς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων : Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας " ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ", που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 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 Κ.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: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών , που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, σε
προηγούμενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, που προέκυψε από εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 ποσού ευρώ 1.203.411,10. Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα τα Ίδια Κεφάλαια
της εταιρείας και οι αναπόσβεστες αξίες των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της. 2) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.1. "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις", εμφανίζονται : α) η αξία κτήσης μετοχών ποσού ευρώ 58.664,71 σε μία ανώνυμη εταιρεία, μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές
καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται σε ποσό 29.284,79 ευρώ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για
την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 29.379,92, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα β) η αξία κτήσης μετοχών ποσού ευρώ 395.000,00 σε μία ανώνυμη εταιρεία, μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις
της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται σε ποσό ευρώ 418.357,24 και ορθά αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους ως χαμηλότερης γ) η αξία κτήσης μεριδίων ΕΠΕ ποσού ευρώ 265.000,00 της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχονται από
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αυτής και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση της και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της χρήσης. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και
το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ 257.000,00. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4) Στις απαιτήσεις από πελάτες, εκτός
από αυτές που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς και σε καθυστέρηση (Δ.ΙΙ.10 “Επίδικοι πελάτες και χρεώστες” ευρώ 193.545,00) περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 2.590.000 . Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον Κ.Ν.
2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των μέρους των απαιτήσεων συνολικού ποσού ευρώ 2.590.000, έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 2.100.000 . Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία
των απαιτήσεων κα τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά το ποσό των ευρώ 2.100.000 ενώ τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 1.700.000 και 400.000 αντίστοιχα . 5) Τα χρεόγραφα της εταιρείας αφορούν
σε μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ και αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. 6) Η εταιρεία, όπως προβλέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920 έχει υποχρέωση να διενεργεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, το συνολικό ύψος της οποίας ανέρχεται κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2014 σε ποσό ευρώ 183.496,46 € και αφορά σε προηγούμενες χρήσεις. Για την υποχρέωση αυτή, η εταιρεία διενήργησε σε προηγούμενη χρήση πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 2.946,16, η οποία υπολείπεται της πραγματικής κατά ποσό 180.550,60 € με
συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 180.550,60 , τα δε Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ίδιο ποσό. 7) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ
τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής, δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία, δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 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 συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αφού ληφθούν υπόψη και οι σημειώσεις της εταιρείας, κάτω από τον Ισολογισμό, παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 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 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Άλλο Θέμα: Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας " ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 07-06-2014 επί των οικονομικών καταστάσεων της 31η Δεκεμβρίου 2013. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
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