
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙ∆ΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΤΟΥ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  "∆.Τ. ΓΑΤΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37690/59/Β/97/02-----ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 113292752000

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Ποσά Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη  κλειόµενης προηγούµενης

κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία χρήσεως  2013 χρήσεως  2012
 Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

      1.Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 2.415,77 2.415,77 0,00 2.415,77 2.415,77 0,00
      4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 433.020,76 312.235,35 120.785,41 417.862,76 288.289,58 129.573,18      Ι. Μετοχικό  Κεφάλαιο

435.436,53 314.651,12 120.785,41 420.278,53 290.705,35 129.573,18       ( 72.485  µετοχές των  10,92  Ευρώ εκάστη)  
 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       1. Καταβληµένο 791.536,20 1.053.207,05
   ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
     1.Γήπεδα-Οικόπεδα 570.083,08 0,00 570.083,08 555.083,08 0,00 555.083,08  III.∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-
     3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.668.390,74 2.031.665,29 2.636.725,45 4.397.978,89 1.858.987,29 2.538.991,60       ∆ωρεές Παγίων

     4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις       2.∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών
        και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 4.964.117,63 3.897.926,25 1.066.191,38 4.835.658,66 3.600.016,37 1.235.642,29          περιουσιακών στοιχείων 106.408,60 106.408,60
     5.Μεταφορικά µέσα 729.837,95 597.449,70 132.388,25 702.688,79 566.280,57 136.408,22
     6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1.692.239,36 1.278.757,04 413.482,32 1.493.551,96 1.180.535,03 313.016,93  IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια

     7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 1.874,32 0,00 1.874,32 0,00 0,00 0,00      1.Τακτικό Αποθεµατικό 124.082,82 113.812,66
        Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 12.626.543,08 7.805.798,28 4.820.744,80 11.984.961,387.205.819,26 4.779.142,12      5.Αφορολ.Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 4.156.223,12 3.912.963,62

 4.280.305,94 4.026.776,28

   III.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθε-   
     σµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις  V.Αποτελέσµατα εις νέο
    1.Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 142.500,00 142.500,00     1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 42.437,83 42.436,42

22.889,28 16.569,14    
165.389,28 159.069,14           Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 5.220.688,57 5.228.828,35

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 4.986.134,08  4.938.211,26
 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   Ι. Αποθέµατα     Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

     1.Εµπορεύµατα 1.778,97 1.798,19     2.∆άνεια Τραπεζών 63.630,54 105.332,71
     2.Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή -
        Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα 223.599,83 220.257,52     ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

     3.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα          6.     1.Προµηθευτές 630.326,45 479.926,32
       υλικά-Ανταλλ/κα& είδη συσκευασίας 69.456,60 238.769,20     2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.415.884,62 1.425.008,03
     5.Προκαταβολές για αγορές  αποθεµάτων 65.471,27 22.583,06      4. Προκαταβολές Πελατών 618,12 4.851,07

360.306,67 483.407,97      5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 126.644,01 81.141,12
  ΙΙ.Απαιτήσεις        6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 90.300,40 122.805,87
     1.Πελάτες 1.519.619,94 1.614.212,16      7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
         Μείον: Προβλέψεις 0,00 1.519.619,94 16.000,00 1.598.212,16         επόµενη χρήση 91.702,46 71.372,88
     2.Γραµµάτια εισπρακτέα 37.000,00 37.000,00     10.Μερίσµατα πληρωτέα 30.000,00 0,00
     3α.Επιταγές εισπρακτέες  93.121,62  54.883,09     11.Πιστωτές διάφοροι 1.843,63 112.968,22
     3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 55.800,00 55.800,00  2.387.319,69 2.298.073,51
     5.Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά           Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.450.950,23 2.403.406,22 
        συνδεµένων επιχειρήσεων 28.593,60 25.158,57
   11.Χρεώστες διάφοροι 135.507,09 94.225,53  
   12.Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 119.639,13 24.895,59

1.989.281,38 1.890.174,94  ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

     2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 4.509,28
  IV.∆ιαθέσιµα 0,00 4.509,28
     1.Ταµείο 61.169,99 39.657,01     
     3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσµίας 144.544,58 137.003,89

205.714,57 176.660,90
       Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 2.555.302,62 2.550.243,81

 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
      1.Έξοδα επόµενων χρήσεων 9.416,67 14.703,13
      2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,02 4.012,47
 9.416,69 18.715,60

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 7.671.638,80 7.636.743,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 7.671.638,80 7.636.743,85

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ   

  2.Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 2.Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων  
     και εµπράγµατων ασφαλειών 325.000,00 325.000,00    και εµπράγµατων ασφαλειών 325.000,00 325.000,00
  4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 130.393,99 0,00   4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 130.393,99 0,00

455.393,99 325.000,00 455.393,99 325.000,00  

 2 ) Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί εµπράγµατα βάρη συνολικού ποσού € 325.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 

 3 ) Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

                  Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013                  Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Ποσά Ποσά

 Ι.   Αποτελέσµατα  εκµεταλλεύσεως κλειόµενης προηγούµενης

      Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)  8.139.545,07  7.653.808,66 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
      Μείον: Κόστος  πωλήσεων  5.241.047,21  5.189.930,62 Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως 284.496,34 32.953,46
      Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως   2.898.497,86   2.463.878,04 (+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγουµ.χρήσεων 42.436,42 41.859,59
      Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 25.285,46 48.762,97 Σύνολο 326.932,76 74.813,05
      Σύνολο 2.923.783,32 2.512.641,01 ΜΕΙΟΝ: 1.  Φόρος εισοδήµατος 63.680,24 22.802,80
      Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 500.911,95  515.771,86                  2.  Λοιποί µη ενσωµατ.σε λειτουργικό κόστος φόροι 6.924,53 8.599,68
                    3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 2.085.997,82 2.586.909,77 1.915.224,86 2.430.996,72 Κέρδη προς διάθεση 256.327,99 43.410,57
      Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 336.873,55 81.644,29
      Πλέον :
                 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 152,77 1.720,01 Η ∆ιάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
      Μείον:   1.Τακτικό Αποθεµατικό 10.270,16 974,15
                  3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  18.482,97 -18.330,20  33.234,31 -31.514,30 2.Μέρισµα 30.000,00 0,00
     Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 318.543,35 50.129,99 6.Αφορολόγητο Αποθεµατικό (Ν.3299/2004) 173.620,00 0,00
ΙΙ. MEION: ́ Εκτακτα αποτελέσµατα   8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 42.437,83 42.436,42
                 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.019,92  2.915,89  256.327,99 43.410,57
                 3.Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 27,40
 2.019,92 2.943,29
                 Μείον :
                 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 15.028,59  4.119,82  
                 3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 6.038,34 0,00
                 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 15.000,00 36.066,93 -34.047,01 16.000,00 20.119,82 -17.176,53
       Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 284.496,34 32.953,46
       ΜΕΙΟΝ:
                     Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 623.924,79 705.387,48
                     Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
                                 στο λειτουργικό κόστος 623.924,79 0,00 705.387,48 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 284.496,34 32.953,46

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΤΙ∆ΗΣ

                        Σέρρες, 30 Απριλίου 2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

           ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

    7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 Σηµειώσεις  :   1 ) Στην παρούσα χρήση 2013, πραγµατοποιήθηκε  µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 261.670,85. Με την από 21/8/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίσθηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 
ποσό 111.626,90 € µε την µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά ποσό 1,54 €.Με την από 9/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίσθηκε η περαιτέρω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 150.043,95 € µε την µείωση της 
ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά ποσό 2,07 €. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 791.536,20 € διαιρούµενο σε 72.485 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10,92 € εκάστης.

   ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ  1131-Α'ΤΑΞΕΩΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙ∆ΗΣ
 Α.∆.Τ.  ΑΖ 850832

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.∆.Τ.  Φ 493568                              Α.∆.Τ. AZ 341891                                 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της 

περιόδου 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 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 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 ενδιάμεσες 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:

1Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:

1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεδουλευμένα έξοδα της προηγούμενης χρήσης ποσού € 61 χιλ. περίπου, που έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης 

χρήσης, καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Λοιπά έξοδα  εγκαταστάσεως» και αποσβέσθηκαν με συντελεστή 10%. Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα 

κατά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών, ποσού € 49 χιλ. περίπου, ενώ τα αποτελέσματα της κλειόμενης μειωμένα κατά το ποσό των € 6 χιλ. περίπου και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά το ποσό των € 55 χιλ. περίπου.

2. Στο κονδύλι του ενεργητικού  " Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" απεικονίζεται η αξία κτήσεως μεριδίων ομόρρυθμης εταιρείας ποσού € 142 χιλ. περίπου, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς 

Ελεγκτές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις αυτής της εταιρείας και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των μεριδίων συμμετοχής σε αυτήν και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την 

τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση καθώς και το κονδύλι του ενεργητικού  " Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" και τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2013.

3. Στα κονδύλια του ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Πελάτες», Δ.ΙΙ. « Γραμμάτια εισπρακτέα»  και Δ.ΙΙ.3 « Επιταγές σε καθυστέρηση» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 309 χιλ. περίπου. 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 € 309 χιλ.  Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ € 309 χιλ. και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης κατά €

48 χιλ. και € 5 χιλ. αντίστοιχα.

4. 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 2013, το συνολικό ύψος 

της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε €167 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά €167 χιλ. περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά €167 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα της 

κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα περίπου κατά €17  χιλ. και €22 χιλ. αντίστοιχα.

5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από  τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και το 2010. 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

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 “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για την περίοδο 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.

Άλλο Θέμα

Οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 

31η Μαίου 2013 επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας: α) της μη διενέργειας πρόβλεψης  επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ποσού € 170 χιλ. περίπου, β) του μη σχηματισμού πρόβλεψης 

αποζημίωσης προσωπικού € 193 χιλ. περίπου, γ) της μη διενέργειας απομείωσης της επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία κατά ποσό € 142 χιλ. περίπου, δ) του λανθασμένου λογιστικού χειρισμού λογιστικοποίησης εξόδων της προηγούμενης 

χρήσης συνολικού ποσού € 62 χιλ. περίπου ως “Λοιπά έξοδα  εγκαταστάσεως” και ποσοστιαία τμηματική απόσβεση αυτών, και ε) του μη σχηματισμού πρόβλεψης για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις από το 2007 έως και τη χρήση του 2010.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν 2190/1920.

∆ηµήτρης Κων. Πρωτογερόπουλος
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2357

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α.Ε.
Λ. Συγγρού 130, 176 71

Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17


