ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά
Αξία κτήσεως
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
2.Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτησεις παγίων στοιχείων
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεωs

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
2.Παραχωρήσεις κα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

81.896,79
1.610.300,71
350.000,00
3.190.790,43
5.232.987,93

100.000,00
66.859,42
166.859,42

ΙΙ.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
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές

13.452.612,59
31.990.161,34
29.561.798,05
1.216.072,05
2.343.037,18
288.607,27
78.852.288,48
79.019.147,90

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6682/03/Β/86/15(09) ΑΡ.ΓΕΜΗ 113357952000
23ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
κλειόμενης χρήσεως 2014
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό
29.023,24
52.873,55
81.896,79
21.851,80
60.044,99 1.Καταβλημένο
427.096,56
1.183.204,15
1.610.300,71
260.063,56
1.350.237,15
140.000,00
210.000,00
350.000,00
105.000,00
245.000,00
748.010,57
2.442.779,86
3.139.872,69
426.920,76
2.712.951,93 III.Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1.344.130,37
3.888.857,56
5.182.070,19
813.836,12
4.368.234,07 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων
4 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
53.342,47
46.657,53
100.000,00
43.342,47
56.657,53 5. Υπεραξία από μετατροπή ή συγχώνευση θυγατ. ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε
66.340,84
518,58
67.268,46
67.212,54
55,92
119.683,31
47.176,11
167.268,46
110.555,01
56.713,45
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
0,00
13.452.612,59
13.535.208,30
0,00
13.535.208,30 1.Τακτικό αποθεματικό
2.185.192,49
18.365.396,68
13.624.764,66
32.162.917,90 17.832.773,02
14.330.144,88 Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση
συμμετοχών & χρεογράφων προς συμψηφισμό
0,00
22.970.049,07
6.591.748,98
28.694.678,83 20.782.335,72
7.912.343,11 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
1.106.270,84
109.801,21
1.096.813,52
1.045.759,96
51.053,55
2.213.379,48
129.657,70
3.265.394,15
2.915.276,96
350.117,19 V.Αποτελέσματα εις νέο
0,00
288.607,27
255.157,94
0,00
255.157,94 1. Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή
44.655.096,07
34.197.192,41
79.010.170,64 42.576.145,66
36.434.024,98
θυγατρικών εξωτερικού σε Ξ.Ν.
44.774.779,38
34.244.368,52
79.177.439,10 42.686.700,67
36.490.738,43 2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον

ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μακρ/μων απαιτήσεων(ΓΙΙΙ)

VII.Διαφορές ενοποιήσεως
2.562.260,00 Διαφορές ενοποιήσεως
58.512,57
2.620.772,57 VIII.Δικαιώματα μειοψηφίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
39.111.511,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV+AVII+AVIII)

2.562.260,00
49.007,93
2.611.267,93

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

36.855.636,45

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
-Χαρτοφυλακίου
-Στις Τράπεζες για είσπραξη
3α.Επιταγές εισπρακτέες
-Χαρτοφυλακίου
- στις τράπεζες σε εγγύηση
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες - χρεώστες
μείον: Προβλέψεις
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/μοι διαχειρήσεως προκ/λων & πιστώσεων

1.845.840,89
1.704.407,93
1.956.465,02
131.294,45
5.638.008,29
13.312.230,44
574.061,46

12.738.168,98

13.841.440,10
701.183,62

605.764,43
29.259,45

635.023,88

578.850,93
37.994,65

1.208.406,45
253.685,30
94.323,29
-94.323,29

ΙΙΙ.Χρεόχραφα
1.Μετοχές
3.Λοιπά Χρεόγραφα

637.940,28
0,00

1.462.091,75
1.665.000,00

0,00
0,00

0,00
961.243,15
2.939,54
17.464.467,30

0,00
25.386,28
25.386,28

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

10.289,73
262.619,32
272.909,05
23.400.770,92

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

16.558.310,00

16.291.910,00

428.718,06

428.718,06

27.983,25
9.439,24
2.347.058,34
2.813.198,89

271.271,67
9.439,24
2.347.058,34
3.056.487,31

2.185.192,49
2.185.192,49
13.214.990,69
15.400.183,18

-304.239,74

1.880.952,75
13.214.990,69
15.095.943,44

-546.512,20
-1.555.219,69
-2.101.731,89

-482.448,34
-1.004.252,36
-1.486.700,70

-1.947.020,60

-1.947.020,60

22.783,44

23.059,30

30.745.723,02

31.033.678,75

663,76
663,76

663,76
663,76

12.775.561,96
1.339.047,84

15.229.394,01
1.184.523,96

1.665.000,00
42.934,83
15.822.544,63

1.610.300,71
34.662,56
18.058.881,24

2.954.833,79
13.000,00
10.104.578,06
54.074,69
425.983,76
238.630,52
3.144.366,86
504.032,06
17.439.499,74

2.674.677,60
0,00
10.001.587,21
84.345,48
253.410,15
377.001,96
3.190.662,42
1.068.885,64
17.650.570,46

33.262.044,37

35.709.451,70

256.959,82
1.970,23
258.930,05

295.281,18
133.059,47
428.340,65

637.940,28
1.615.000,00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
0,00 1.Προμηθευτές
1.323.012,13 2. Γραμμάτια πληρωτέα
32.391,95 3.Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
17.365.446,42 4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
75.386,28 7.Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
0,00 11.Πιστωτές διαφοροι
75.386,28 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

41.714,17
376.240,57
417.954,74 Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)
23.548.853,94
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
73.899,77 3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού
66.349,03
3.287,05
143.535,85

50.761,59
43.573,03
27.761,65
122.096,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.872.811,79
1.800.821,85 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.983.466,33 2.Λοιπές προβλέψεις
32.966,53
5.690.066,50 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
13.140.256,48 2. Δάνεια τραπεζών
6. Τραπέζες λογ/μος μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση
καταθέσεων όψεως
616.845,58 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014

64.267.361,20

67.172.134,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)

64.267.361,20

67.172.134,86

33.018.365,31
5.566.522,30
38.584.887,61

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
35.432.647,02 2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών
5.566.522,30 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
40.999.169,32

33.018.365,31
5.566.522,30
38.584.887,61

35.432.647,02
5.566.522,30
40.999.169,32

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης είναι οι εξής: α) ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. (ΜΗΤΡΙΚΗ), β) ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Α.Ε., γ) ΣΥΝΤΕΞ Α.Ε, δ) VITEX-HERMES D.O.O., ε) VITEX-HERMES S.R.L. στ) VITEX-HERMES BULGARIA. 2) Επί των ακινήτων
του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού € 31.900.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της μητρικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992, έγινε στη χρήση 2012.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον (ή μείον):
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: 'Εκτακτα αποτελέσματα
1. 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. 'Εκτακτα κέρδη
3. 'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1.'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:
Oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας
(+) : Αποθεματικά του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 προς διάθεση
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(-) : Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)
μετά φόρων ΟΜΙΛΟΥ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

30.168.702,16
19.786.089,61
10.382.612,55
589.014,95
10.971.627,50
4.065.528,98
4.380.115,49

30.031.299,92
19.811.075,82
10.220.224,10
419.779,42
10.640.003,52
4.196.414,35
4.526.954,96

8.445.644,47
2.525.983,03

45.452,23
1.843.394,82

68.689,13
35.847,36
1.112,47
0,00
284.887,32
169.971,03
3.470,82
590.152,73

88.502,04
-1.797.942,59
728.040,44

2.136.789,35

251.914,91
29.488,37
8.169,60
74.934,38

105.648,96

1.048.481,90

2.803.971,35

32.211,12
-276,03

-942.832,94
-214.792,50

140.857,87

364.507,26

-31.935,09

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων
Είσπραξη από πώληση συμμετοχών, εσνώματων παγίων, άϋλων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων
Καθαρές Ταμειακές ροές από τις Επενδυτικές δραστηριότητες

394.604,86

-30.097,60
-161.750,71

2.970.083,79
0,00
-214.792,50
-304.239,74
0,00
0,00
-519.032,24

-550.967,33

Καθαρή αύξηση ή μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως

-2.048.287,32
-131.653,11

241.337,56
12.409,43

2.803.971,35

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Είσπραξη από ληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές Ταμειακές ροές από τις Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

8.723.369,30
1.916.634,21

2.970.083,79

0,00
274,14

0,00
-161.750,71
0,00
-9.347,41
-149.395,54
-320.493,66
274,14
-320.219,51

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

29.564.533,24
-25.858.127,94
3.706.405,30
0,00
3.706.405,30

30.999.219,94
-25.010.874,49
5.988.345,45
-9.347,41
5.978.998,04

0,00
-280.061,21
83.057,75
404.928,50
207.925,04

0,00
-694.376,32
18.325,45
376.400,00
-299.650,87

2.858.000,00
-6.796.717,29
-120.658,75
-4.059.376,04

1.738.704,60
-7.378.943,80
-118.157,43
-5.758.396,63

-145.045,69
417.954,74
272.909,05

-79.049,46
497.004,20
417.954,74

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014
Ίδια Κεφάλαια Έναρξης
31.033.678,75
Αποτελέσματα χρήσης μετά φόρου εισοδήματος
-246.727,59
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
266.400,00
31.053.351,16
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ΄ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
-64.063,86
Λοιπά στοιχεία μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
-243.564,28
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως
30.745.723,02

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013
31.611.597,12
-320.219,51
0,00
31.291.377,61
-1.777,13
-255.921,73
31.033.678,75

Ασπρόπυργος, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΔΤ - ΑΒ 264393/06

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ
ΑΔΤ - Σ 647896/98
ΑΔΤ - ΑΒ 260439
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΕΡΜΗΣ - VITEX"

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αρ. αδείας ΟΕΕ A΄τάξης 049204

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε, οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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 ενοποιημένες 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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) Στην κλειόμενη χρήση επί των εξόδων εγκαταστάσεως και των ασώματων ακινητοποιήσεων, διενεργήθηκαν αποσβέσεις με βάση τους νέους συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2014 και είναι μικρότερες από αυτές που θα
έπρεπε να είχαν διενεργηθεί κατά ποσό € 330.000,00 περίπου. Επίσης στις προηγούμενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των εξόδων εγκατάστασης συνολικού ποσού € 515.000,00 περίπου. Εάν οι αποσβέσεις διενεργούνταν σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ η αναπόσβεστη αξία των ως άνω λογαριασμών
και τα Ίδια Κεφάλαια θα ήταν μειωμένα κατά ποσό € 845.000,00 περίπου και τα αποτελέσματα χρήσεως κατά ποσό € 330.000,00. 2) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού € 2.562.260,00 περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε μία (1) ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξίας κτήσεως €
2.490.860,00, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Κ.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης της συμμετοχής αυτής λόγω του ότι βρίσκεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης, της οποίας το αποτέλεσμα δεν
είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε. 3) Στα αποθέματα περιλαμβάνονται και άχρηστα αποθέματα αξίας ευρώ 66.000,00 περίπου τα οποία έχουν μηδενική ρευστοποιήσιμη αξία. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έγινε υποτίμηση της αξίας αυτών
των αποθεμάτων στη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, με συνέπεια η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 3.470.000,00 περίπου. Οι εταιρείες του ομίλου έχουν
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού € 668.384,00. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη των ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, η σχηματισθείσα πρόβλεψη υπολείπεται κατά € 2.800.000,00 περίπου. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ ) με συνέπεια οι απαιτήσεις από πελάτες, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων, να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 2.800.000,00 περίπου. 5) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την ελληνική
Νομοθεσία (Κ.Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 το συνολικό ύψος της πρόβλεψης αυτής ανέρχεται στο ποσό των € 980.000,00 με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες ,τα ίδια κεφάλαια
ισόποσα αυξημένα ενώ τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 110.000,00. 6) Οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, της Μητρικής Εταιρείας για τη χρήση 2010 και των θυγατρικών όπως αναφέρεται στη σημείωση 2δ του προσαρτήματος. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Οι εταιρείες του ομίλου δεν έχουν προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχουν σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον
έλεγχο 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 και (5) και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (6) στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε και
των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές 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 90 έως και 109 του κωδ.Ν.
2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13441
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
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