ΝΙΚ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣH - AΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 44887507000 (Ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013
Aξία κτήσεως

Β.

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012

Aναπ. αξία

Aξία κτήσεως

Aποσβέσεις

ΠAΘHTIKO

Aναπ. αξία

EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

4.843,65

4.843,65

0,00

4.843,65

4.843,65

0,00

3. Τόκοι δανείων κατασκευστικής περιόδου

228.124,60

0,00

228.124,60

101.078,80

0,00

101.078,80

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

493.564,75

3.087,72

490.477,03

493.004,75

3.087,72

489.917,03

726.533,00

7.931,37

718.601,63

598.927,20

7.931,37

590.995,83

310.000,00

0,00

310.000,00

310.000,00

0,00

310.000,00

93.705,43

21.218,67

72.486,76

577.451,06

25.002,67

552.448,39

Γ.

ΠAΓIO ENEPΓHTIKO

ΙΙ.

Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα Oικόπεδα
3. Kτίρια & τεχνικά έργα
4. Mηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις

& λοιπός εξοπλισµός

5. Mεταφορικά µέσα
6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)
III.

Aποσβέσεις

104.943,67

76.492,21

28.451,46

347.636,44

141.209,88

206.426,56

194.459,24

111.081,50

83.377,74

238.898,90

130.314,48

108.584,42

52.212,29

45.153,66

7.058,63

99.183,21

75.536,27

23.646,94

922.778,85

0,00

922.778,85

1.057.605,38

0,00

1.057.605,38

1.678.099,48

253.946,04

1.424.153,44

2.630.774,99

372.063,30

2.258.711,69

Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

147.397,89

9.904,19

1.571.551,33

2.268.615,88

A.

I∆IA KEΦAΛAIA

I.

Kεφάλαιο µετοχικό

Ποσά κλειοµ.

Ποσά προηγ.

χρήσεως 2013

χρήσεως 2012

(1.310.000 µετοχές των 1,00 ευρώ (€) έκαστη)
1. Καταβληµένο
II.

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

IV.

Aποθεµατικά κεφάλαια

V.

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

Γ.

YΠOXPEΩΣEIΣ

I.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

II.

Aποθέµατα

2α. Eπιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)

-1.321.054,32

298.238,19

27.665,73

1.646.958,24

0,00

306.722,22

5.879.310,61

5.776.525,33

17.505,00

0,00

364.154,01

3.615.678,20

730.977,47

859.516,57

3. Tράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

3.131.494,04

2.780.615,44

0,00

170.015,47

4. Προκαταβολές πελατών

1.397.886,44

276.777,46

870.751,42

754.163,71

5. Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη

50.542,38

57.174,58

1.601.728,89

1.783.695,75

6. Aσφαλιστικοί οργανισµοί

44.015,24

23.383,37

3.350.069,16

8.298.782,62

3α. Eπιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου

354.500,00

326.905,39

3β.Επιταγές σε καθυστέρηση

701.106,48

701.106,48

4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Aναλώσιµα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Aπαιτήσεις

11. Πιστωτές διάφοροι

1. Πελάτες

11. Xρεώστες διάφοροι

468.206,65

12. Λογ/µοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

54.960,92

1.836.757,82

10.939.868,64

14.366.912,20

10.939.868,64

14.673.634,42

0,00

14.273,72

10.967.534,37

16.334.866,38

86.240,40

306.764,06

438.125,48

565.234,84

565.234,84

5.439.117,13

10.330.154,81

∆ιαθέσιµα
1. Tαµείο

8.466,92

17.456,46

49,82

37.176,16

8.516,74

54.632,62

7.049.362,76

12.168.483,18

1.016.280,04

864.218,13

23.992,41

23.992,41

3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆ΙΙΙ+∆IV)
METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY

∆.

1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρασκτέα
3.Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοι ενεργητικού

ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+∆+Ε)

587.746,20

418.560,95

1.628.018,65

1.306.771,49

10.967.534,37

16.334.866,38

86.240,40

306.764,06

METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY
2. Eξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Β+Γ+∆)

ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI

ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2013 (01/01-31/12/2013)
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012

Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Kύκλος εργασιών (πωλήσεις)

3.929.133,94

17.464.141,08

Mείον:

3.476.069,06

14.387.146,25

453.064,88

3.076.994,83

Kόστος πωλήσεων

Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Mείον:

1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας

144.457,68

3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως

871.868,13

489.029,75
1.016.325,81

Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Mείον:

2.092.377,04

-563.260,93

3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

184.824,55

2.581.406,79
495.588,04

-184.824,55

Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
II.

38.720,05

Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

I.

I.

38.720,05

2. ∆άνεια τραπεζών

2. Γραµµάτια πληρωτέα & υποσχετικές

E.

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)

1. Προµηθευτές

IV.

0,00

Aποτελέσµατα εις νέο

KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO

II.

1.310.000,00

1. Tακτικό αποθεµατικό

∆.

1. Eµπορεύµατα

1.310.000,00

464.705,18

-748.085,48

-464.705,18
30.882,86

ΠΛΕΟΝ ή MEION: Eκτακτα αποτελέσµατα
2. Έκτακτα κέρδη

302,18

829,82

170.134,12

0,00

170.436,30
1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος

Kαθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως
(+):

-1.615.942,51

15.511,87

298.238,19

347.181,51

-1.317.704,32

362.693,38

0,00

64.455,19

Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
MΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήµατος
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Zηµίες εις νέο

3.350,00

0,00

-1.321.054,32

298.238,19

-1.321.054,32

298.238,19

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, 30/04/2014

6.815,83

1.018.262,25
12.321,32

8. Yπόλοιπο κερδών/ζηµιών εις νέο

829,82

7.709,76

0,00
1.038.293,33

Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
Mείον:

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012

H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Eκτακτα & ανόργανα έσοδα

Mείον:

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2013

-867.857,03

9.384,98

16.200,81

-1.615.942,51
68.166,85

KAΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµιές) χρήσεως

0,00

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

Α.∆.Τ. Μ 122368

Α.∆.Τ. ΑΙ 679704

15.511,87
101.773,66

68.166,85

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-15.370,99

101.773,66

-1.615.942,51

0,00
15.511,87

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Α.∆.Τ. ΑΗ 023012/ ΑΡ. Α∆. Α' ΤΑΞΕΩΣ 0069660

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΝΙΚ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΝΙΚ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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 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. ∆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 Αρνητική Γνώµη
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:
1.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), έξοδα που έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσµατα προηγουµένης χρήσης κατά ευρώ 487 χιλιάδες, έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασµό «Λοιπά έξοδα πρώτης εγκατάστασης» και δεν
αποσβένονται. Λόγω του ανωτέρου αυτού λογιστικού χειρισµού, η αξία του λογαριασµού αυτού, τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 487 χιλιάδες.
2.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), έκτακτα έξοδα ποσού ευρώ 141 χιλιάδες, που αφορούν στην κλειόµενη χρήση και αφορούν έξοδα που έπρεπε να βαρύνουν τα έκτακτα αποτελέσµατα χρήσης κατά το ποσό αυτό, έχουν
καταχωρηθεί στο λογαριασµό «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις». Λόγω του ανωτέρου αυτού λογιστικού χειρισµού, η αξία του λογαριασµού αυτού, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 141 χιλιάδες.
3.∆εν παρακολουθήσαµε την φυσική απογραφή των αποθεµάτων τέλους χρήσεως, επειδή η κοινοποίηση του ορισµού µας ως Ελεγκτές έγινε σε χρόνο µεταγενέστερο της 31.12.2013 (εντός της χρήσεως 2015), µε συνέπεια να αδυνατούµε να επιβεβαιώσουµε τον λογαριασµό «Εµπορεύµατα».
4.Για καθυστερηµένες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.762 χιλιάδες, που περιλαµβάνονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό (∆.ΙΙ.1. «Πελάτες» ποσού ευρώ 434 χιλιάδες, ∆.ΙΙ.3α. «Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)» ποσού ευρώ 62 χιλιάδες, ∆.ΙΙ.3β. «Επιταγές σε καθυστέρηση» ποσού ευρώ 701
χιλιάδες και ∆.ΙΙ.12. «Λογ/µοι διαχ. προκατ. & πιστώσεων» ποσού ευρώ 565 χιλιάδες), 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 των ζηµιών από τη µη
ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.029 χιλιάδες. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και των Ιδίων Κεφαλαίων εµφανίζεται αυξηµένη κατά ευρώ 1.029 χιλιάδες, ενώ τα αποτελέσµατα προηγουµένης και τρέχουσας
χρήσης εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 804 χιλιάδες και 225 χιλιάδες αντίστοιχα.
5.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στους λογαριασµούς «Χρεώστες διάφοροι» και «Έξοδα εποµένων χρήσεων» καταχωρήθηκαν δαπάνες που αφορούσαν την κλειόµενη χρήση ποσού ευρώ 182 χιλιάδες και 1.015 χιλιάδες αντίστοιχα, που
έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα, µε συνέπεια η αξία των λογαριασµών αυτών, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό ευρώ 1.197 χιλιάδες.
6.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στο λογαριασµό «Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί» καταχωρήθηκαν αγορές εµπορευµάτων που αφορούσαν την κλειόµενη χρήση ποσού ευρώ 587 χιλιάδες, που έπρεπε να επιβαρύνουν τα
αποτελέσµατα, µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό ευρώ 587 χιλιάδες, ενώ το κόστος πωλήσεων αντίστοιχα µειωµένο κατά το ποσό αυτό.
7.Στους λογαριασµούς υποχρεώσεων (λογ. «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί») δεν περιλαµβάνονται υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 14,5 χιλιάδες, οι οποίες όµως εξοφλήθηκαν µεταγενέστερα εντός της χρήσης 2014, µε συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένες και τα
αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα.
8.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), έσοδα από πωλήσεις της χρήσης 2012 ποσού ευρώ 154 χιλιάδες έχουν λογισθεί στις πωλήσεις εµπορευµάτων της χρήσης 2013. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία του κύκλου
εργασιών, των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια, εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά ευρώ 154 χιλιάδες.
9.∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις δυο ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και 2013. Για τη χρήση 2013 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.
10.Βάσει της απαντητικής επιστολής της Νοµικού Συµβούλου της εταιρίας, προσηµείωση επί των ακίνητων της από ένδικη απαίτηση ενός προµηθευτή της, συνολικού ποσού ευρώ 1.600 χιλιάδες, δεν γνωστοποιήθηκε στις οικονοµικές της καταστάσεις ως πληροφόρηση.
11.Λόγω του ύψους των συσσωρευµένων ζηµιών, της ρευστοποίησης σηµαντικού µέρους των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων και της µεγάλης µείωσης του κύκλου εργασιών της, η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας κρίνεται επισφαλής. Υφίσταται σοβαρό ενδεχόµενο να µην µπορέσει να
χρηµατοδοτήσει της δραστηριότητες της και σε τέτοια περίπτωση δηµιουργούνται σοβαρές αµφιβολίες για το ύψος της ρευστοποιήσιµης αξίας των περιουσιακών της στοιχείων ώστε να καλύψει τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της. Το ενδεχόµενο αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις
οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας. Επίσης εφιστούµε την προσοχή σας και στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αρνητική Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, εξαιτίας της σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Αρνητική Γνώµη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΝΙΚ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 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
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2015
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