ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) Α.Μ.Α.Ε. 10946/56/Β/86/13 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 10943436000 - ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Aσώματες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

3.960,64
133.148,42
137.109,06

3.960,63
125.898,61
129.859,24

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

0,01
7.249,81
7.249,82

3.960,64
130.376,42
134.337,06

3.960,63
117.614,54
121.575,17

0,01
12.761,88
12.761,89

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
( 1.404.000 μετοχές των 3 ευρώ)
1.Καταβλημένο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011

4.212.000,00

3.960.000,00

0,00

600,00

72.149,59

72.149,59

919.635,33
991.784,92

919.635,33
991.784,92

(1.480.493,42)
(3.694.829,27)
(5.175.322,69)

(1.274.405,66)
(2.420.423,61)
(3.694.829,27)

28.462,23

1.257.555,65

733,68
9.483,85
10.217,53

733,68
9.483,85
10.217,53

4.119.000,00
2.622.034,20
6.741.034,20

4.941.000,00
3.056.531,43
7.997.531,43

1.097.741,90
52.805,26

1.537.627,94
496.111,83

1.312.585,39
2.005.665,47
592.418,61
495.232,06

1.169.297,00
1.632.897,53
592.371,82
400.615,79

2.324.120,03
246.283,81
8.126.852,53

1.872.128,61
216.284,49
7.917.335,01

14.867.886,73

15.914.866,44

57.117,82

68.691,57

14.963.684,31

17.251.331,19

56,00
758.837,13
78.975,78
837.868,91

60,00
888.504,10
888.564,10

ΙΙΙ.Διαφορες αναπροσαρμογης - Επιχορηγήσεις
235.312,51

234.027,32

1.285,19

234.376,51

3.749.407,44

594.120,96
661.315,83

594.120,96
4.445.158,21

7.862,66
36.305,44
16.693,21
11.738,81
1.328.036,91
1.329.322,10

391.213,96
315.644,79
842.276,12
11.738,81
6.600.152,85
6.834.529,36

231.953,37

2.423,14

3.618.456,48

594.120,96
826.701,73

επενδύσεων

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
594.120,96
4.410.723,27
391.893,33
277.201,59
843.105,54
11.738,81
6.528.783,50
6.764.096,01

384.030,67
240.896,15
826.412,33
5.200.746,59
5.434.773,91

ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
5.Γραμμάτια εισπρακτέα μακρ/σμης λήξεως
5α.Επιταγές εισπρακτέες μακρ/σμης λήξεως
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Α π ο θ έ μ α τ α
1.Εμπορεύματα
5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς
1.Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
-Χαρτοφυλακίου
-Στις τράπεζες σε εγγύηση
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες
-Χαρτοφυλακίου
-Στις τράπεζες σε εγγύηση
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
11.Χρεωστες διαφοροι
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων

375.585,55
230.598,31
810.831,56
5.035.471,90
5.267.425,27

9.035,64
1.201.482,40
11.000,00
3.765,15
1.225.283,19
2.554.605,29

9.035,64
1.972.028,41
6.137,00
4.968,15
1.992.169,20
3.559.273,29

6.560.823,94
16.825,41
6.577.649,35

7.552.453,70
61.829,15
7.614.282,85

924.210,03
155.932,38
2.793.264,26

18.000,00
152.674,52

IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
3.Λοιποί μεταβ/κοί λογ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρ/κοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

15.628,41
85.046,48
31.444,56
11.738,81
1.564.680,95
1.567.104,09

ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
V.Αποτελεσματα σε νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+AIV+ΑV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
2.Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις
1.Ομολογιακά δάνεια
2.Δανεια τραπεζων

811.018,10
104.038,58
3.084.621,12

2.949.196,64
1.266.547,49

7.684,00
515.602,09

170.674,52
221.883,30
271.190,43
0,40
5.803.702,81

3.188.659,70
1.172.777,78

523.286,09
196.520,49
31.040,42
98,55
5.923.401,13

13.348,03
2.303,15
15.651,18
12.397.003,34

73.222,02
42.286,84
115.508,86
13.653.192,84

4.825,86
0,00
4.825,86

10.461,57
15.641,60
26.103,17

14.963.684,31

17.251.331,19

56,00
758.837,13
78.975,78
837.868,91

60,00
888.504,10
888.564,10

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων.
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση.
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Δικαιούχοι αλλότριων περ/κών στοιχείων
2.Πιστ/κοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
2) Για τη εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών επί των ακινήτων της εταιρείας ύψους 9.483.675,72 ευρώ. Επίσης έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους 266.922,33 ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α..
3) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 29.6.2012 (Φ.Ε.Κ. 8177/3.8.2012) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 252.000 ευρώ, με την έκδοση 84.000 μετοχών, και πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

2.128.275,59
2.086.739,55
41.536,04
21.831,60
63.367,64
355.370,62
497.261,91

ΜΕΙΟΝ:1. Έσοδα συμμετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι καί συναφή έσοδα

0,00
86.778,97
86.778,97
736.410,88

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6.204.290,21
5.422.506,36
781.783,85
49.796,42
831.580,27
399.975,44
937.861,50

852.632,53
(789.264,89)

5,37
137.879,74
137.885,11
870.018,24

649.631,91
(1.438.896,80)

659,53
300,00
13.559,47
14.519,00

1.337.836,94
(506.256,67)

732.133,13
(1.238.389,80)

33.708,11
9.253,24
3.700,00
46.661,35

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές ) χρήσεως
+ Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων
Ζημίες εις νέον

Κοζάνη 23 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 125760

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
(1.480.493,42)
(3.694.829,27)
(5.175.322,69)

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011
(1.274.405,66)
(2.420.423,61)
(3.694.829,27)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 125761

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
19.429,19
18.158,88
18.527,55

56.115,62

(41.596,62)
(1.480.493,42)

23.594,36
19.933,40
39.149,45

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. ΛΟΓΙΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ 48004/2006

82.677,21

(36.015,86)
(1.274.405,66)

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στό λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων

207.369,97
207.369,97

254.514,03
(1.480.493,42)

254.514,03

(1.274.405,66)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Πρός τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.''
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.", που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση 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 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 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 σ κοπό 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1. Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 3.250.000. 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 έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.800.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται
αυξημένα κατά ευρώ 1.800.000 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 420.000. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και γεωργικών ελκυστήρων λογιστικής αξίας ευρώ 1.400.000. Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 150.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται
αυξημένα κατά ευρώ 150.000. 3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το
συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 65.000, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 65.000 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 65.000 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 2.000 ευρώ. 4. Στους
λογαριασμούς των υποχρεώσεων (λογ. «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» και «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί») περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 100.549,08 και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από ρυθμίσεις φόρων συνολικού ποσού ευρώ 426.746 ,84. Δεν
έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για προσαυξήσεις το ύψος των οποίων ο έλεγχός μας δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει. 5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 μέχρι και 2012. 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. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις 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 "ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Κ ΟΖΑΝΗΣ
Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε." κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 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 τις διατάξεις των άρθ ρων 42α έως και 43γ
του κωδ. Ν. 2190/1920.

Θέματα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς στη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 14 του προσαρτήματος όπου αναφέρονται τα εξής: α) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού
κεφαλαίου και εάν ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου καθίστανται αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. β) Υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, το Δημόσιο και τα
Ασφαλιστικά ταμεία καθώς και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των απαιτήσεών της. γ) Η εταιρεία δεν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους
οριζόμενους από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες για τη χρήση 2012. Τα θέματα αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για αβεβαιότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Η εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση
των δραστηριοτήτων της όπως αναλυτικά περιγράφονται στην προαναφερόμενη παράγραφο του προσαρτήματος. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
1. 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. 2. Στο λογαριασμό «Χ ρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται
και ποσό ευρώ 240.000 που έχει δοθεί σε μέλος του Δ.Σ., το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.
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