
INTERPAV ANΩΝΤΜΖ EMΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ - ΔΞΑΓΩΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ  

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ   

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 16η ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (01/01/14-31/12/14) Α.Μ.Α.Δ. 40855/01ΝΣ/Β/98/124 Αρ.Γ.Δ.ΜΖ 123411101000

                        (ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ)

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ            Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεο 2014            Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2013 ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο Αλαπ/ζηε αμία Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο Αλαπ/ζηε αμία Πνζά θιεηνκ. Πνζά πξνεγ.

  4.Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 31.945,53 9.071,30 22.874,23 31.570,07 9.071,30 22.498,77 ρξήζεο 2014 ρξήζεο 2013

Γ.ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Α.ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Ι.Aζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Ι.Κεθάιαην Μεηνρηθό

  1.Έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο 39.631,38 0,00 39.631,38 39.631,38 0,00 39.631,38 (1.208.500 κεηνρέο ησλ 0,34 €)   

1.Καηαβιεκέλν 410.890,00 160.888,00

ΙΙ.Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο       410.890,00 160.888,00

  1.Γήπεδα-Οηθόπεδα 25.909,80 0,00 25.909,80 25.909,80 0,00 25.909,80 IV.Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα

  3.Kηίξηα θαη ηερληθά έξγα 125.943,65 33.712,88 92.230,77 106.307,44 33.712,88 72.594,56   1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 988,12 988,12

  4.Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαηαζη. 415.933,28 291.327,77 124.605,51 415.933,28 291.327,77 124.605,51   4. Δθηαθην απνζεκαηηθό 17.670,29 17.670,29

  5.Μεηαθνξηθά κέζα 109.281,57 95.795,57 13.486,00 109.281,57 95.795,57 13.486,00 18.658,41 18.658,41

  6.Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 29.831,73 21.460,05 8.371,68 28.680,01 21.460,05 7.219,96 V.Απνηειέζκαηα εηο λέν

706.900,03 442.296,27 264.603,76 686.112,10 442.296,27 243.815,83    Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν -357.864,82 -386.125,29

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙ+ΓΙΙ) 746.531,41 442.296,27 304.235,14 725.743,48 442.296,27 283.447,21

ΙΙΙ.πκκεηνρέο θαη άιιεο καθ/ζκεο VI. Πνζά πξννξηζκέλα γηα αύμεζε θεθαιαίνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 1. Καηαζέζεηο κεηόρσλ 0,00 100.000,00

  2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 249.696,00 0,00

  7.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 2.743,94 2.743,94

252.439,94 2.743,94 ύνολο ιδιων κεθαλαίων 71.683,59 -106.578,88

       (AI+ΑIV+AV+ΑVI)

ύνολο παγίοσ ενεργηηικού (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗI) 556.675,08 286.191,15

Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

Ι.Απνζέκαηα 

  2. Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή - Τπνπξντόληα θαη ππνιείκκαηα 3.737.838,00 2.326.659,50

  4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο - Αλαιώζηκα πιηθά 9.359,04 22.650,25 Γ.ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

  5.Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 317.230,15 320.881,09 Ι. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

4.064.427,19 2.670.190,84   2. Γάλεηα ηξαπεδώλ  1.653.924,80 2.375.925,67

ΙΙ.Απαηηήζεηο

  1.  Πειάηεο 184.727,80 1.081.252,20 ΙΙ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

  11.Υξεώζηεο δηάθνξνη 281.875,47 320.945,69   1.  Πξνκεζεπηέο 432.895,91 640.761,58

466.603,27 1.402.197,89   2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο κεηαρ/λεο 11.364,40 59.788,20

ΙΙΙ. Υξεόγξαθα   3.  Σξάπεδεο ι.βξαρππξνζέζκσλ 

  1.  Μεηνρέο 0,00 623.885,03        ππνρξεώζεσλ 4.507.762,80 3.565.555,62

  5.  Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 1.854,34 1.605,72

IV.Γηαζέζηκα   6.  Αζθαιηζηηθνη νξγαληζκνί 2.022,85 2.054,01

  1.Σακείν 54.060,62 13.978,32   7. Μαθξ/κεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο

  3.Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 2.648.599,71 2.435.228,73       ηελ επόκελε ρξήζε 1.118.628,78 1.041.613,20

2.702.660,33 2.449.207,05   11. Πηζησηέο δηάθνξνη 3.163,82 10.326,03

6.077.692,90 5.321.704,36

ύνολο κσκλοθορούνηος ενεργηηικοσ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓIV) 7.233.690,79 7.145.480,81 ύνολο σποτρεώζεων (ΓΗ+ΓΗΗ) 7.731.617,70 7.697.630,03

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

  1. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 1.885,00 1.780,00 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

  2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1.042,85 135.980,42   1. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 12.866,66 880,00

2.927,85 137.760,42

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  (Β+Γ+Γ+Δ) 7.816.167,95 7.591.931,15 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 7.816.167,95 7.591.931,15

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ

2. Υξεσζηηθνί ινγ/κνί εγγπήζεσλ 477.602,00 477.602,00 2. Πηζησηηθνί ινγ/κνί εγγπήζεσλ 477.602,00 477.602,00

    & εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ     & εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ 2014 (Λ/86) ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 (1 Ηανοσαρίοσ 2014 - 31 Γεκεμβρίοσ 2014)

Η. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ  Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεο 2014 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2013 Πνζά θιεηνκ. Πνζά πξνεγ.

Κύθινο Δξγαζηώλ (πσιήζεηο) 12.199.525,84 13.764.799,38 ρξήζεο 2014 ρξήζεο 2013

Μείνλ: Κόζηνο Πσιήζεσλ 11.783.821,20 13.167.950,70 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 30.460,47 324.269,71

Μικηά αποηελέζμαηα (κέρδη) εκμεηάλλεσζης 415.704,64 596.848,68 Πιένλ: Τπόινηπν Απνηειεζκάησλ

Μείνλ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 71.047,07 30.195,01 (δεκηώλ) πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -386.125,29 -666.928,58

           3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 51.218,38 122.265,45 54.779,93 84.974,94 Πιένλ: Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 

Μερικά αποηελέζμαηα (κέρδη) εκμεηαλλεύζεως 293.439,19 511.873,74 πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 -37.575,00

Πιένλ: 2. Έζνδα ρξενγξάθσλ 854,00 134.937,57 ύνολο -355.664,82 -380.233,87

           4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 16.395,82 17.249,82 20.675,18 155.612,75 Μείνλ: Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην

Μείνλ: 3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 279.177,57 342.007,35            ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 2.200,00 5.891,42

Ολικά αποηελέζμαηα (κέρδη) εκμεηαλλεύζεως 31.511,44 325.479,14 Εημίες εις νέο -357.864,82 -386.125,29

II.ΠΛΔΟΝ: ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Πιένλ: 1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 0,43 0,00

Μείνλ: 1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 1.051,40 -1.050,97 1.209,43 -1.209,43

Οργανικά & έκηακηα αποηελέζμαηα (κέρδη) 30.460,47 324.269,71

ΜΔΙΟΝ: ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00

           Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                     ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΖ) ΥΡΖΔΩ 30.460,47 324.269,71

Παιαηό Φάιεξν, 25 Μαΐνπ 2015

                           O Πρόεδρος                                Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος                  Ο Προϊζηάμενος Λογιζηηρίοσ

                 Εαταρίας Γ. Πορηαλάκης                                   Βαζίλειος Θ. Κρανιάς                            Κων. Υ. Απορέλλης

                        ΑΓΣ AA 026164                                        ΑΓΣ AB 286637            ΑΓΣ ΑΚ 618327 ΑΡ. ΑΓ. Α΄ ΣΑΞΗ 0019825

 

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

Ππορ τοςρ Μετόσοςρ τηρ Δταιπείαρ «INTERPAV ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ - ΔΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ».

Αζήλα, 4 Ινπλίνπ 2015

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

Γεκήηξηνο Λ. Σφιηαο

Αξ.Μ. .Ο.Δ.Λ. 33441

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.

κέινο ηεο Crowe Horwath International

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα

Αξ Μ ΟΔΛ 125

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «INTERPAV ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ - ΔΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.
Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο
θαη 43γ ηνπ θσδ.λ. 2190/1920, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δςθύνη τος Δλεγκτή
Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε
θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο
εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη
Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα:
1) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ.λ. 2190/1920 θαη ΔΓΛ), ηφζν θαηά ηελ θιεηφκελε φζν θαη ζηηο 4 πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, δε δηελεξγήζεθαλ απνζβέζεηο επί ησλ ινγαξηαζκψλ εμφδσλ
εγθαηαζηάζεσο θαη πάγηνπ ελεξγεηηθνχ. αλ ζπλέπεηα, ε αμία ησλ εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο θαη ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ εκθαλίδεηαη απμεκέλε θαηά πνζφ Δπξψ 18 ρηι. θαη Δπξψ 145 ρηι. αληίζηνηρα, ηα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά πνζφ
Δπξψ 163 ρηι. πεξίπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά πνζφ Δπξψ 16 ρηι. θαη Δπξψ 147 ρηι. αληίζηνηρα. 2) Ο ινγαξηαζκφο ηνπ ελεξγεηηθνχ ΓΙΙ-1 "Έμνδα εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο"
πνζνχ Δπξψ 39,6 ρηι. αθνξά ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ινηπέο δαπάλεο, νη νπνίεο θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θσδ. Ν.2190/1920 θαη ην ΔΓΛ, δελ επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ
ρξήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα. 3) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία
(θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛ), ε εηαηξεία ηφζν ζηελ ηξέρνπζα φζν θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, έρεη απνηηκήζεη ηα απνζέκαηα εηνίκσλ πξντφλησλ ζε ηηκέο πςειφηεξεο ηεο ηηκήο θηήζεσο. α ζπλέπεηα, ε αμία ησλ απνζεκάησλ εηνίκσλ πξντφλησλ
θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά πνζφ Δπξψ 540 ρηι. πεξίπνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ θαη ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά πνζφ Δπξψ 280 ρηι. θαη Δπξψ 260 ρηι. αληίζηνηρα. 4) Η εηαηξεία πψιεζε
εληφο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο κεηνρέο αλψλπκεο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην ΔΓΛ, ε εηαηξεία είρε ινγηζηηθνπνηήζεη ην θέξδνο απφ ηελ
πψιεζε ησλ κεηνρψλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά πνζφ Δπξψ 135 ρηι. πεξίπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο ηζφπνζα απμεκέλα.
Γνώμη με Δπιυύλαξη
Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε», νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
Δηαηξείαο «INTERPAV ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ - ΔΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ.λ.2190/1920.
Έμυαση Θέματορ
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ παξ.13 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, αθνχ ιεθζνχλ ππ' φςηλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ
ειέγρνπ, θαζίζηαηαη αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν.2190/1920. Σν ζέκα απηφ απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ελδερφκελε αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
εηαηξείαο. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεχεηαη λα ιάβεη φια ηα πξνζήθνληα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε άξζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. ηε γλψκε
καο, δε δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ.λ.2190/1920.

ημείωση: 1) Η ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έγηλε ζηελ ρξήζε 2012, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2065/1992. 2) Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ Δπξψ 477.602,00 γηα 
εμαζθάιηζε καθξνρξφληνπ ηξαπεδηθνχ δαλείνπ, ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ νπνίνπ ηελ 31/12/2014 αλεξρφηαλ ζε πνζφ Δπξψ 2.772.553,58. Γηα εμαζθάιηζε ηνπ ηδίνπ δαλείνπ, ε εηαηξεία έρεη παξάζρεη ελέρπξν επί ηξαπεδηθήο ηεο θαηάζεζεο πνζνχ 
Δπξψ 2.208.400,00.


