
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       Ποσά κλειόμενης χρήσεως   2013       Ποσά προηγούμενης χρήσεως   2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/νης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία  χρήσεως  2013  χρήσεως  2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης  εγκατάστασης 209.020,05 178.830,70 30.189,35 209.020,05 178.830,70 30.189,35     Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 111.373,25 100.949,37 10.423,88 111.373,25 100.949,37 10.423,88 (218.810 Μετοχές των 10,00 € εκάστη )

320.393,30 279.780,07 40.613,23 320.393,30 279.780,07 40.613,23 1. Καταβλημένο 2.188.100,00 2.188.100,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις     

2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 770,00 770,00 0,00 770,00 770,00 0,00    ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1.906.599,00 1.906.599,00

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 200.792,47 191.920,68 8.871,79 200.792,47 191.920,68 8.871,79  

201.562,47 192.690,68 8.871,79 201.562,47 192.690,68 8.871,79   ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις

επενδύσεων

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 32.576,43 32.576,43

1. Γήπεδα  - Οικόπεδα 696.447,02 0,00 696.447,02 696.447,02 0,00 696.447,02

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 1.961.813,76 1.081.946,08 879.867,68 1.962.007,79 1.082.033,36 879.974,43   ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός 1. Τακτικό αποθεματικό 115.523,07 115.523,07

μηχανολογικός εξοπλισμός 43.813,12 43.490,05 323,07 43.813,12 43.490,05 323,07 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων-νόμων 29.085,27 29.085,27

5. Μεταφορικά μέσα 146.153,37 142.925,53 3.227,84 175.721,04 172.493,20 3.227,84 144.608,34 144.608,34

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 710.775,74 693.045,59 17.730,15 751.824,52 733.800,00 18.024,52

 3.559.003,01 1.961.407,25 1.597.595,76 3.629.813,49 2.031.816,61 1.597.996,88   V. Αποτελέσματα εις νέο

 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -643.516,82 -1.150.737,38

  ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων -3.173.962,10 -2.023.224,72

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις -3.817.478,92 -3.173.962,10

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 95.257,40

6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 7.283,78 7.283,78

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.155,37 7.500,85 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 454.404,85 1.097.921,67

14.439,15 110.042,03 (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)

 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.620.906,70 1.716.910,70

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Ι. Αποθέματα    ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Εμπορεύματα 1.507.716,75 1.659.105,60 1. Προμηθευτές 999.341,19 1.111.032,41

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 192.122,99 218.242,12 2α. Επιταγές πληρωτέες 2.607.348,30 2.705.719,96

 1.699.839,74 1.877.347,72 3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 5.389.974,73 5.312.445,74

4. Προκαταβολές πελατών 99.739,02 130.215,05

  ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 870.604,77 789.080,59

1. Πελάτες 1.535.535,84 4.260.093,92 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 965.960,08 753.156,38

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 10. Μερίσματα πληρωτέα 31.733,17 31.733,17

 -Χαρτοφυλακίου 417.000,00 229.286,87 11. Πιστωτές διάφοροι 232.010,13 162.482,15

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 486.928,75 234.670,90 11.196.711,39 10.995.865,45

3α. Επιταγές εισπρακτέες ( μεταχρ/νες)

-  Χαρτοφυλακίου 65.046,72 213.217,48 Σύνολο υποχρεώσεων  ( ΓΙ + ΓΙΙ ) 11.196.711,39 10.995.865,45

- Σε τράπεζες 0,00 65.046,72 345.882,17 559.099,65

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 1.759.892,60 1.544.757,92

5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 11.000,00 11.000,00

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 3.729.117,96 1.334.458,20

Μείον : Προβλέψεις 550.000,00 3.179.117,96 550.000,00 784.458,20

11. Χρεώστες διάφοροι 159.980,47 165.336,30

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων  2.489,02  2.489,02

 7.616.991,36 7.791.192,78

ΙΙΙ. Χρεόγραφα 

3. Λοιπά χρεόγραφα 650.045,00 650.045,00

 IV. Διαθέσιμα 

1. Ταμείο 16.234,48 10.819,46

3. Λογαριασμοί όψεως και προθεσμίας 2.001,18 8.071,06

18.235,66 18.890,52

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ +ΔΙΙ +ΔΙΙΙ + ΔΙV) 9.985.111,76 10.337.476,02

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 6.539,60

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 4.484,55 5.326,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.651.116,24 12.100.326,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.651.116,24 12.100.326,72

            ( Β + Γ + Δ +Ε )             ( Α + Γ+ Δ )

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 4.760,00 4.760,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 4.760,00 4.760,00

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων

ασφαλειών 4.309.478,00 4.309.478,00 ασφαλειών 4.309.478,00 4.309.478,00

 4.314.238,00  4.314.238,00  4.314.238,00 4.314.238,00

Σημειώσεις : 

1) Επί των ακινήτων της εταιρείας, έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 4.300.000,00  για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου.

2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην εταιρική  χρήση 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92  και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών .

3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την εταιρική χρήση 2002.

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

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/νης

 χρήσεως  2013 χρήσεως 2012

  Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών  ( πωλήσεις)  1.288.272,54  1.789.035,17 Καθαρά αποτελέσματα ( ζημίες ) χρήσεως (643.516,82) (1.132.410,06)

Μείον: Κόστος πωλήσεων 1.101.149,66 1.606.117,10 ΜΕΙΟΝ:    2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι - 18.327,32

Μικτά αποτελέσματα  (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 187.122,88 182.918,07 Ζημιές εις νέον (643.516,82) (1.150.737,38)

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 6.343,63

Σύνολο 187.122,88 189.261,70

ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 192.248,71 274.410,98 Ηράκλειο 30 Μαίου 2014

                3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 385.589,06 577.837,77 549.886,59 824.297,57

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -390.714,89 -635.035,87 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΛΕΟΝ : 1.Έσοδα συμμετοχών 0,00 257,76 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.719,95 41.744,20

3.719,95 42.001,96 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ

                Μείον : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ464084

                 3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα 208.870,81 -205.150,86 415.192,37 -373.190,41 Αρ. Αδείας 24162/Ά

Ολικά αποτελέσματα ( ζημίες ) εκμεταλλεύσεως -595.865,75 -1.008.226,28

  ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα

               1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 18.122,94

               2.Έκτακτα κέρδη 13.288,00 12.840,83

               3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 2.245,84 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

13.288,00 33.209,61

               Μείον:

               1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 60.632,37 140.779,09 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

               2. Έκτακτες ζημίες 114,03 0,00 Α.Δ.Τ. ΑΗ 962135

               3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 192,67 16.614,30

               4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 60.939,07 -47.651,07 0,00 157.393,39 -124.183,78

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -643.516,82 -1.132.410,06

ΜΕΙΟΝ :  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 286,55 156.613,64

               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο

                          λειτουργικό κόστος 286,55 0,00 156.613,64 0,00

ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (ζημίες)  ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -643.516,82 -1.132.410,06

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΡ. Μ.Α.Ε.   18653/70/Β/89/3, Αρ. ΓΕΜΗ 77097127000

                 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013   25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )

      Ποσά κλειόμενης χρήσεως   2013       Ποσά προηγούμενης χρήσεως   2012

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους κ.κ. Μετόχους  της Εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις 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 Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης  

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Η εταιρεία έχει συνάψει με τους πιστωτές της Συμφωνία Εξυγίανσης, του άρθρου 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, που επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμό 28/02.05.2014 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Όπως αναφέρεται στην παρ. 13 του Προσαρτήματος η Συμφωνία περιέχει επωφελείς για την εταιρεία όρους, ωστόσο υφίστανται ουσιώδεις αβεβαιότητες που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική θέση της και την 

επιχειρησιακή ικανότητα της να εφαρμόσει τους όρους της άνω Συμφωνίας και να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν.2190/20 και ΕΓΛΣ) δεν 
σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 120.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να 

εμφανίζονται μειωμένες και τα Ιδία Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Στις εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού 4,7 εκατ. ευρώ. Με βάση τον έλεγχο 

μας η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού 550.000,00 ευρώ υπολείπεται κατά 4,15 εκατ. ευρώ περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που 
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 4,15 εκατ. ευρώ περίπου. 4) Το υπόλοιπο του λογαριασμού Δ.ΙΙΙ.3 ‘’Λοιπά χρεόγραφα’’ αφορά 

την αξία μετοχών ανωνύμου εταιρείας υπό εκκαθάριση, οι οποίες αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους. Εάν είχαν αποτιμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 η αξία των χρεογράφων και η καθαρή θέση 

της εταιρείας θα ήταν μικρότερες κατά 650.045,00 ευρώ. 5) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων ποσού 750.000 ευρώ περίπου. Λόγω 
του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων και τα Ιδία Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά 200.000 ευρώ περίπου. 6) Η εταιρία δε διενήργησε αποσβέσεις επί των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αν είχαν διενεργηθεί κανονικά αποσβέσεις επί όλων των παγίων στοιχείων, οι αποσβέσεις της χρήσεως θα ήταν μεγαλύτερες κατά 42.000 ευρώ περίπου με αποτέλεσμα οι ζημίες της χρήσεως να εμφανίζονται 

μικρότερες κατά το ποσό αυτό και η αναπόσβεστη αξία των παγίων και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.7) Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται κτίρια σε ακίνητα τρίτων αναπόσβεστης 
αξίας € 530.000 περίπου. Δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης η αξία των εν λόγω παγίων ενδέχεται να είναι μη ανακτήσιμη. 8) Σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Ελληνικό 

Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, επίσης μέρος των υποχρεώσεων αυτών ποσού 500χιλ.ευρώ περίπου δεν έχει περιληφθεί στη Συμφωνία Εξυγίανσης που αναφέρεται στο θέμα (1). Κατά παρέκκλιση 

των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 100.000 ευρώ περίπου για πρόσθετες προσαυξήσεις φόρων και τελών με συνέπεια οι υποχρεώσεις να εμφανίζονται ισόποσα 
μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. 9) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2002 μέχρι 2010 και τις χρήσεις 2012 και 2013. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Επιπλέον δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 
για την κάλυψη των προστίμων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και αφορούν τις χρήσεις 2012 και 2013. 

Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης  

Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος 1, της αλληλεπίδρασης του με τα λοιπά θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο, ‘Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης’ και τις πολλαπλές αβεβαιότητες που υφίστανται δεν είμαστε σε θέση να 

θεμελιώσουμε ελεγκτική γνώμη. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουμε γνώμη επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων. 

 
Ηράκλειο, 06 Ιουνίου 2014 
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