FROSBETON
ΥΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 - 31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9623/11/Β/86/28 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 13376417000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Πoσά κλειομένης χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία
273.351,18
229.994,85
43.356,33
273.351,18

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρηματ.απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Μείον Προβλ.Υποτίμησης

296.972,35
795.710,10
2.282.840,53
1.641.807,65
168.369,14
5.185.699,77

229.994,85

43.356,33

0,00
680.727,48
2.117.372,35
1.474.338,99
157.733,32
4.430.172,14

296.972,35
114.982,62
165.468,18
167.468,66
10.635,82
755.527,63

31.041,87
3.420,93

27.620,94

7.Λοιπες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα

Πoσά κλειομένης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία
273.351,18
223.711,07
49.640,11
273.351,18

296.972,35
795.710,10
2.282.407,63
1.661.107,65
167.847,35
5.204.045,08

223.711,07

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2014

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

936.499,80

936.499,80

37.180,00

43.940,00

176.817,55
471.090,38
647.907,93

176.817,55
471.090,38
647.907,93

-561.332,81

-569.473,97

-561.332,81

-569.473,97

1.060.254,92

1.058.873,76

0,00

0,00

1.006.678,71

979.426,05

704.475,95
1.240.359,31
286.436,10
3.501,25
82.177,98
68.634,07
86.566,40
144.003,73
2.616.154,79
3.622.833,50

595.842,50
1.219.748,98
204.925,24
245.423,46
54.784,32
114.397,78
86.566,40
152.846,98
2.674.535,66
3.653.961,71

0,00
4.683.088,42

0,00
4.712.835,47

6.535,73

109.268,06

49.640,11

0,00
665.312,43
2.069.972,19
1.439.809,43
153.521,87
4.328.615,92

296.972,35
130.397,67
212.435,44
221.298,22
14.325,48
875.429,16

31041,87
3.420,93

27.620,94

13.630,72

13.630,72

796.779,29

916.680,82

1. Καταβλημένο
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων
3.Επιχορηγησεις Πάγιου Ενεργητικού
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολ.Αποθεμ.Ειδικών διαταξεων

V. Αποτελέσματα εις νέο
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)

1.Εμπορευματα

310.261,51

244.140,61

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

2.Ετοιμα προϊόντα

246.593,30

183.501,94

4.Α & Β Ύλες - Αναλώσιμα

101.230,45

134.835,56

5.Προκ/λες για Αγορές Αποθεμάτων
II. Απαιτήσεις
1.Πελατες
Mείον Προβλέψεις
3.Γραμματια Εισπρ.
3.Γραμματια Εισπρ.σε Καθυστέρηση
3α.Επιταγές Εισπρ.(μετ/νες)
3β.Επιταγές σε Καθυστέρηση
7.Απαιτ.κατα οργ.διοικησης
8.∆εσμευμενοι Λογ.Καταθεσεων
11.Χρεωστες ∆ιάφοροι
ά
ΙV. ∆ιαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο

1.437,54

1.970.340,83
0,00

1.970.340,83
0,00
55.126,96
365.954,42
367.774,70
0,00
11.086,32
24.123,77
68.754,89
216.375,49

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
2.Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί Λογαριασμοί Ταξεως.

659.522,80

λόγω εξόδου απο την υπηρεσία
562.478,11

0,00

1.779.626,79
50.000,00

2.794.407,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών

1.729.626,79
0,00
55.126,96
397.654,11
317.998,78
0,00
14.908,52
101.615,47

2.616.930,63

70.449,67
398.471,00

285.130,38
285.130,38

468.920,67
468.920,67

3.739.060,18

3.648.329,41

32.712,24
71.180,38
103.892,62
4.683.088,42

28.500,00
69.685,13
98.185,13
4.712.835,47

6.535,73

109.268,06

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές
έ Πελατων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10.Μερίσματα Πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί Λογαριασμοί Ταξεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί του αγροτεμαχίου στην οδό Σχηματαρίου - ∆ήλεσι έχει εγγραφεί προσημείωση ποσού 500.000,00 ευρώ για την εξασφάλιση δανείου Τραπέζης Alpha Bank ποσού 300.000,00 ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01 - 31.12.2014)
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορ.& υπηρ.)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Εσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
II.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Eκτακτα κέρδη
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημιές
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014
6.315.277,99
5.549.051,40
766.226,59
35.305,00
801.531,59
193.695,63
489.006,09
682.701,72
118.829,87
0,00
2,57
115.615,81
-115.613,24
3.216,63
6.760,00
6.499,99
6.335,46
0,00
0,00

13.259,99

16.476,62

6.335,46

6.924,53
10.141,16

127.139,99
127.139,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
5.482.713,90
4.850.492,46
632.221,44
34.669,75
666.891,19
282.211,30
589.155,77
871.367,07
-204.475,88
0,00
5,70
124.881,36
-124.875,66
-329.351,54
6.760,00
1.030,20
21.705,79
0,00
16.500,95

7.790,20

-321.561,34

38.206,74

-30.416,54
-359.768,08

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων
∆ιαφ.φορ.ελέγχου προηγ/νων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτ/κό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση

Χρήση 2014
10.141,16
0,00
569.473,97
0,00
-559.332,81
0,00

Χρήση 2013
-359.768,08
0,00
209.705,89
0,00
-569.473,97
0,00

2.000,00
-561.332,81

0,00
-569.473,97

0,00
0,00
-561.332,81
-561.332,81

0,00
0,00
-569.473,97
-569.473,97

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
6γ. Αποθ/κά από κέρδη τεχν.επιχ/σεων
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο

280.192,99
0,00
10.141,16

280.192,99

Θήβα, 30 Απριλίου 2015
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΕΡ.∆.ΦΡΟΣΥΝΟΣ

∆ΗΜ.Λ.ΦΡΟΣΥΝΟΣ

A.∆.T AE 493604

A.∆.T AI677943

0,00
-359.768,08
O Υπεύθυνoς Λογιστηρίου
ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 483462

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

ης

∆εκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων

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
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

α

έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920,

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. ∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή 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.Ο λογαριασμός του Ενεργητικού «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις», συνολικού ποσού ευρώ 27.620,94 περιλαμβάνει :
α) την αξία κτήσης ευρώ 17.400, συμμετοχών σε δύο ημεδαπές Ε.Π.Ε, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές- Ελεγκτές. Η αποτίμηση των συμμετοχών αυτών έγινε στην αξία κτήσεώς τους, η οποία είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα αξία, όπως προκύπτει, από τους
μη ελεγμένους από Ορκωτούς Ελεγκτές, ισολογισμούς της 31/12/2014, κατά ευρώ 12.293,42. Για την ανωτέρω υποτίμηση δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων με συνέπεια τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της χρήσης να είναι μικρότερα από εκείνα
που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
β) την αξία κτήσης ποσού ευρώ 10.220,94, συμμετοχών σε τέσσερις ημεδαπές Ε.Π.Ε., οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές- Ελεγκτές. ∆εν τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις αυτών των εταιρειών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή
αποτίμηση των μεριδίων τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης.
2.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 141.900 περίπου. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της χρήσης και τα ίδια
κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3.Στους λογαριασμούς απαιτήσεων «Πελάτες», Κεφ. ∆.ΙΙ.1, «Γραμμάτια σε καθυστέρηση», Κεφ. ∆.ΙΙ.3., «Επιταγές εισπρακτέες», Κεφ. ∆.ΙΙ.3α και «Επιταγές σε καθυστέρηση», Κεφ. ∆.ΙΙ.3β περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν του έτους συνολικού ποσού ευρώ
1.012.500 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας, για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων
αυτών, θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 660,000 περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό.
4.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3α του κωδ. Ν 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στην κλειόμενη χρήση διενεργήθηκαν αποσβέσεις, επί των «εξόδων εγκατάστασης», με βάση το νέο συντελεστή απόσβεσης που
καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 και είναι μικρότερες από αυτές που θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί κατά ποσό ευρώ 13.138,43. Από την αιτία αυτή η αναπόσβεστη αξία των «εξόδων εγκατάστασης», τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά το ποσό αυτό.
5.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 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 «ΥΙΟΙ ΣΕΡ.
ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ» κατά την 31 η ∆εκεμβρίου 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
α
γ
τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 43 του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 03/05/2015
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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