ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Αρ.Μ.Α.Ε. : 57559/01/ΔΤ/Β/04/62 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 5990001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Αξία κτήσης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομηχ.ιδιοκτησίας
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Αποσβέσεις

4.369,59
63.999,88
68.369,47

4.369,59
61.710,76
66.080,35

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αναπόσβεστη Αξία

Αξία κτήσης

0,00
2.289,12
2.289,12

Αποσβέσεις

4.369,59
63.931,88
68.301,47

4.369,59
60.222,75
64.592,34

Αναπόσβεστη Αξία

0,00
3.709,13
3.709,13

3.306,90

3.306,82

0,08

3.306,90

3.306,82

0,08

85.906,41
929.078,58

0,00
462.321,72

85.906,41
466.756,86

85.906,41
924.582,29

0,00
422.425,76

85.906,41
502.156,53

2.650.650,44
432.190,53
614.126,10
4.711.952,06
4.715.258,96

2.057.565,12
314.999,68
592.959,75
3.427.846,27
3.431.153,09

593.085,32
117.190,85
21.166,35
1.284.105,79
1.284.105,87

2.574.448,31
429.332,81
607.646,58
4.621.916,40
4.625.223,30

1.853.702,11
284.693,33
587.900,94
3.148.722,14
3.152.028,96

720.746,20
144.639,48
19.745,64
1.473.194,26
1.473.194,34

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

2.530,00
1.286.635,87

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου
- Στις Τράπεζες για είσπραξη
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

1.963.594,71
0,00
207.316,06
0,00
126.339,80

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

4.023,00
1.477.217,34

1.866,61
0,00
10.211.266,51

0,00
61.377,55
10.344.418,79

248.535,12
18.634,93
10.480.303,17

50.040,58
258.016,46
10.713.853,38
1.087.302,98
11.765,77

1.963.594,71

224.888,18
0,00
65.659,56

333.655,86
190.014,17
15.632,48
249.031,06
7.344,47
2.759.272,75

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
(100.200 μετοχές των 10,42 € κάθε μία)
1. Καταβλημένο
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμ.- Επιχορηγ. επενδύσεων
2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AΙV+ΑV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓΙΙ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστ.λ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών

1.044.084,00
140.000,00

1.019.034,00
140.000,00

9,61

25.059,61

17.553,36
634,63
18.187,99

17.553,36
634,63
18.187,99

-717.695,05
-696.389,95
-1.414.085,00
-211.803,40

0,00
-696.389,95
-696.389,95
505.891,65

4.876.598,54

1.990.337,00

6.835.257,88
1.366.033,87
146.343,22
1.970,16
43.381,54
207.988,58
1.353.526,09
9.954.501,34
14.831.099,88

5.831.721,14
3.347.071,08
1.475.717,61
152.480,27
27.749,98
144.275,29
949.683,59
11.928.698,96
13.919.035,96

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

1.075.537,21

290.547,74
296.889,88
9.391,00
332.721,67
59,36
2.005.146,86

867,07
102.233,81
103.100,88
13.342.676,80

21.774,52
205.209,70
226.984,22
12.945.984,46

2.452,90

3.597,40

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

14.634.054,69

14.430.508,33

15.632,48

15.632,48

14.758,21

5.580,72

14.634.054,69

14.430.508,33

15.632,48

15.632,48

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτ.λ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών

Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 έγινε την 31.12.2012 και προέκυψε υπεραξία 24.544,69 ευρώ.
2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25.050,00 € με κεφαλαιοποίηση διαφοράς απο
αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014

Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

237.745,11
596.707,47

7.264.195,83
6.274.891,11
989.304,72
0,00

7.266.564,39
6.142.121,23
1.124.443,16
425,28

989.304,72

1.124.868,44
279.926,15
1.016.416,83

834.452,58
154.852,14

667,86

1.296.342,98
-171.474,54

182,00

Ζημιές/κέρδη προ φόρων

-714.510,80

-888.210,43

282.438,13
0,00

288.888,93
0,00

-1.398,71
869.663,29
-667,86
435.524,05

3.065,78
697.539,07
-182,00
101.101,35

233.550,21
-751.488,39
-1.405.342,59

-775.577,61
1.113.548,14
-866.624,64

-452.846,65
-3.184,25
-1.943.787,62

-299.923,82
-19.869,26
-747.345,84

Πλέον / Μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις/ (Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

869.663,29

-868.995,43
-714.143,29

697.539,07

-697.357,07
-868.831,61

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών

2,56
1.467,08
2.837,87

0,00
0,00
0,00

4.307,51

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

0,00

Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.848,37
68,37
1.758,28

Επενδυτικές δραστηριότητες

10.281,37
3.065,78
4.675,02

-367,51
-714.510,80

6.031,67

19.378,82

-19.378,82
-888.210,43

( Αγορά ) / Πώληση ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων

-90.530,94

-55.074,58

Τόκοι εισπραχθέντες

667,86
-89.863,08

182,00
-54.892,58

1.909.767,36
1.909.767,36

832.635,94
832.635,94

-123.883,34
226.984,22

30.397,52
196.586,70

103.100,88

226.984,22

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
282.438,13
282.438,13

0,00
-714.510,80

288.888,93

Εισπράξεις (Πληρωμές) από (για) εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

288.888,93

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

0,00
-888.210,43

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014

(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών/κερδών) προηγ. χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κόστος φόροι
Ζημίες εις νέο

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

-714.510,80

-888.210,43

-696.389,95
-1.410.900,75
0,00
3.184,25
-1.414.085,00

195.213,88
-692.996,55
0,00
3.393,40
-696.389,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014

Ίδια κεφάλαια έναρξης
Ζημίες χρήσεως μετά από φόρους
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως

505.891,65
-717.695,05
-211.803,40

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

1.397.495,48
-891.603,83
505.891,65

Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Α.Δ.Τ.: Τ 117023

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 024489

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ.:ΑΕ 513459 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 10704 Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας " ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε."
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας " ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 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 είναι υπεύθυνη 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 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 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 δικλείδες 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 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
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1) Στους λογαριασμούς απαιτήσεων περιλαμβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση ευρισκόμενες απαιτήσεις συνολικού ποσού 624.000 € περίπου για τις οποίες, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τον κωδ. Ν 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 590.000 €. Λόγω του
μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 590.000 € και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 100.0.000 € και 490.000 € αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, η εταιρεία δεν διενήργησε, σε προηγούμενες χρήσεις, το σύνολο των προβλεπόμενων από το ΠΔ 299/2003 αποσβέσεων επί ορισμένων
ενσώματων ακινητοποιήσεων με συνέπεια η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των ιδίων κεφαλαίων να εμφανίζεται αυξημένη κατά 137.000 €. 3) 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 ∆εκεµβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 27.000 € µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες και τα ίδια
κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 27.000 € και τα αποτελέσµατα της κλειόμενης και προηγούμενων χρήσεων αυξηµένα κατά 3.000 € και 24.000 € αντίστοιχα. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2009 έως και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 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 1 έως 3 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας " ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε." κατά την 31 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 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως προκύπτει από την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει προταθεί προς την
Γενική Συνέλευση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.500.000,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους της εξ ευρώ 5.058.587,95 υποχρέωσης προς την μητρική εταιρεία.
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 οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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