
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ.Αξία Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 281.947,97 165.713,25 116.234,72 233.532,76 152.432,77 81.099,99 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Σύνολο 281.947,97 165.713,25 116.234,72 233.532,76 152.432,77 81.099,99 Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο (239.940 μετοχές Χ 29,39 Ευρώ) 9.051.855,49 7.051.836,60

   ΙΙ.  Ενσώματες ακινητοποιήσεις 9.051.855,49 7.051.836,60

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 81.773,36 0,00 81.773,36 81.773,36 0,00 81.773,36 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 7.412.029,84 2.538.650,70 4.873.379,14 5.171.186,48 2.286.665,22 2.884.521,26 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 106,35 106,35

4. Μηχανήματα-τεχν εγκατ/σεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός 15.489.042,60 5.807.176,47 9.681.866,13 11.577.782,05 4.638.180,14 6.939.601,91 106,35 106,35

5. Μεταφορικά Μέσα 1.963.019,28 658.819,12 1.304.200,16 1.806.245,49 563.745,15 1.242.500,34 IV. Αποθεματικά κεφάλαια

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.487.550,28 1.270.481,63 217.068,65 1.258.476,02 1.103.351,27 155.124,75 Τακτικό αποθεματικό 153.187,99 0,00

7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές 1.450.305,59 0,00 1.450.305,59 681.096,78 0,00 681.096,78

Σύνολο 27.883.720,95 10.275.127,92 17.608.593,03 20.576.560,18 8.591.941,78 11.984.618,40 V. Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 27.883.720,95 10.275.127,92 17.608.593,03 20.576.560,18 8.591.941,78 11.984.618,40 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 2.652.575,00 0,00

   ΙΙΙ.   Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις 1.353,91 1.307,61 3. Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (0,00) (712.076,30)

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 17.609.946,94 11.985.926,01 2.652.575,00 -712.076,30

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟPΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

   Ι.   Αποθέματα 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 0,00 2.000.018,89

1. Εμπορεύματα 53.913,69 153.497,61 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (AI+AIII+AIV+AV) 11.857.724,83 8.339.885,54

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2. Λοιπές προβλέψεις 682.388,96 0,00

2. Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 22.450,21 5.920,06 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά- 1.631.602,09 776.941,33 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 0,00 2. Δάνεια Τραπεζών 15.232.118,32 10.995.181,15

1.707.965,99 936.359,00

  ΙΙ.  Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Πελάτες 10.719.619,70 4.232.284,33 1. Προμηθευτές 1.934.150,47 1.736.171,65

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 586.922,35 10.132.697,35 0,00 4.232.284,33 2α Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) 151.406,59 560.148,84

3α. Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες) 424.381,82 717.382,76 717.382,76 3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθ.Υποχρεώσεων 3.534.638,20 997.171,38

11. Χρεώστες Διάφοροι 4.687.033,29 2.965.989,10 4. Προκαταβολές Πελατών 0,00 80.802,19

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 2.024.474,04 5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 2.180.910,20 657.051,79

 15.244.112,46 9.940.130,23 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 47.822,04 51.962,24

  ΙV.  Διαθέσιμα 11. Πιστωτές Διάφοροι 3.797,78 12.272,34

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

         Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11            ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 11220036000

  ΙV.  Διαθέσιμα 11. Πιστωτές Διάφοροι 3.797,78 12.272,34

1. Ταμείο 2.439,18 2.725,23 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 23.084.843,60 15.090.761,58

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.230.304,73 792.165,84

1.232.743,91 794.891,07 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 18.184.822,36 (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 11.671.380,30 2. Εξοδα Χρησεως Πληρωτέα 346.131,63 307.759,18

346.131,63 307.759,18

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 60.085,00 0,00

60.085,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 35.971.089,02 (Β+Γ+Δ) 23.738.406,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 35.971.089,02 (Α+Β+Γ+Δ)23.738.406,30

Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.

Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013

Ι.  Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) χρήσεως 4.985.024,81 2.956.211,65

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις εμπορευμάτων & Υπηρεσιών)  29.836.933,91  26.561.950,18 Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 0,00

Μείον : Κόστος πωλήσεων 22.110.158,38 21.949.905,56 Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -712.076,30 3.291.581,40

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης 7.726.775,53 4.612.044,62 Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 132.732,67 48.532,15

Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 336.449,55 64.788,11 Σύνολο 4.140.215,84 -383.901,90

Σύνολο 8.063.225,08 4.676.832,73 Μείον: Φόρος Εισοδήματος 1.334.452,85 328.174,40

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.007.135,51 799.680,19 Κέρδη προς διάθεση 2.805.762,99 -712.076,30

             3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.269.345,25 566.546,64 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

                 (κόστος υποαπασχολήσεως-αδράνειας 2.276.480,76 0,00 1.366.226,83 1. Τακτικό αποθεματικό 153.187,99 0,00

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης 5.786.744,32 3.310.605,90 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2.652.575,00 -712.076,30

Πλέον (ή μείον) 2.805.762,99 -712.076,30

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 436.221,34 119.729,30

Μείον : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.  Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 680.007,36 -243.786,02 465.810,67 -346.081,37 31/12/2014 31/12/2013

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης 5.542.958,30 2.964.524,53 Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013) 8.339.885,54 711.815,76

ΙΙ. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως 3.517.839,29 2.628.037,25

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 10,54 0,00 11.857.724,83 3.339.853,01

2. Έκτακτα κέρδη 14.130,67 1.995,20 Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 2.000.018,89 3.000.013,64

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 132.732,67 146.873,88 5.523,08 Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη) 0,00 0,00

Μείον: Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 2.000.018,89

1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 8.726,64 771,01 Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων -2.000.018,89 0,00

2. Έκτακτες ζημιές 9.175,00 15.060,15 Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013) 11.857.724,83 8.339.885,54

3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 4.516,77 0,00 -8.312,88

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 682.388,96 704.807,37 31/12/2014 31/12/2013

        31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

 Ποσά κλειόμενης χρήσεως  Ποσά προηγούμενης χρήσεως

2014 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 682.388,96 704.807,37 31/12/2014 31/12/2013

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) 4.985.024,81 2.956.211,65 Λειτουργικές δραστηριότητες

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ



Μείον: Εισπράξεις από πελάτες 24.296.620,09 22.690.876,74

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.748.628,90 1.296.529,16 Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους 23.090.435,83 22.715.982,54

Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.748.628,90 0,00 1.296.529,16 0,00 Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες 1.206.184,26 -25.105,80

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) Χρήσεως προ φόρων 4.985.024,81 2.956.211,65 Πληρωμές φόρου εισοδήματος -56.672,89 0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες 1.262.857,15 -25.105,80

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 46,30 0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 7.355.575,98 6.999.954,88

Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 0,00 0,00

0,00 0,00

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00

ΑΔΤ ΑΒ 856997 ΑΔΤ Χ 893257 ΑΔΤ ΑΒ 435562 Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και  ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων 436.221,34 119.729,30

Α ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 53230 Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -6.919.400,94 -6.880.225,58

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 7.000.051,42

Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 6.774.403,99 0,00

Πληρωμές για δάνεια και τόκους 680.007,36 682.697,90

Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 0,00

Πληρωμές μερισμάτων 0,00 0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες        6.094.396,63 6.317.353,52

Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως 437.852,84 -587.977,86

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως 794.891,07 1.382.868,93

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως 1.232.743,91 794.891,07

Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, 

Σιάτιστα , 30/04/2015

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 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 42
α
 έως και 43

γ
 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης 

ανέρχεται σε ευρώ 48.400, με συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να είναι κατά το ποσό αυτό μικρότερη από εκείνη που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων να είναι μικρότερα κατά ευρώ 14.100 και 

34.300 αντίστοιχα από αυτά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

2.Στο λογαριασμό απαιτήσεων «Πελάτες» και «Επιταγές εισπρακτέες» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού ευρώ 865.900 περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών 

απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη  ποσού ευρώ 586.922,35  υπολείπεται κατά ευρώ 55.500 περίπου, του ποσού που έπρεπε να σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις 

λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια  η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα της χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 55.500. 

3.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2009 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 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 πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  Α.Ε.» κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική  της επίδοση και τις ταμειακές της 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 42
α
 έως και 43

γ
 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 οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43
α
 και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 Αθήνα, 03/05/2015 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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Α.Μ.ΣΟΕΛ : 174 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓ. ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΥ 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 37151 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 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 42
α
 έως και 43

γ
 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης 

ανέρχεται σε ευρώ 48.400, με συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να είναι κατά το ποσό αυτό μικρότερη από εκείνη που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων να είναι μικρότερα κατά ευρώ 14.100 και 

34.300 αντίστοιχα από αυτά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

2.Στο λογαριασμό απαιτήσεων «Πελάτες» και «Επιταγές εισπρακτέες» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού ευρώ 865.900 περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών 

απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη  ποσού ευρώ 586.922,35  υπολείπεται κατά ευρώ 55.500 περίπου, του ποσού που έπρεπε να σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις 

λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια  η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα της χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 55.500. 

3.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2009 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 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 πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  Α.Ε.» κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική  της επίδοση και τις ταμειακές της 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 42
α
 έως και 43

γ
 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 οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43
α
 και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 Αθήνα, 03/05/2015 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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