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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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Ποσά σε Ευρώ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
91.480,60
91.478,56
2,04
90.880,60
90.879,56
1,04
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
76.614,66
76.562,31
52,35
74.082,66
74.044,31
38,35
(49.400 μετοχές των 100 Ευρώ εκάστη)
168.095,26
168.040,87
54,39
164.963,26
164.923,87
39,39
1.Καταβλημένο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)

289.454,51
6.134.992,49

2.283.466,91

289.454,51
3.851.525,58

289.454,51
6.134.992,49

2.038.067,18

289.454,51
4.096.925,31

5.425.368,95
509.788,29
296.593,67
12.656.197,91

3.896.726,18
457.800,95
245.811,53
6.883.805,57

1.528.642,77
51.987,34
50.782,14
5.772.392,34

5.360.758,80
530.249,83
236.918,89
12.552.374,52

3.440.561,59
433.673,96
231.813,40
6.144.116,13

1.920.197,21
96.575,87
5.105,49
6.408.258,39

ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013

ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ/σεις επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
1.Γραμμάτια εισπρακτέα
-Χαρτοφυλακίου
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες)
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

1.307,00

1.307,00

5.773.699,34

6.409.565,39

3.321.890,87

2.656.584,61

1.632.965,84
405.072,48
5.359.929,19

1.945.154,11
518.119,85
5.119.858,57

3.796.234,08

3.925.542,89

24.100,00
7.700,00
1.739,92
44.763,30
387.537,83
243.704,89
4.505.780,02

10.823,99
44.763,30
387.537,83
259.339,36
4.628.007,37

261.974,15
909.003,77
1.170.977,92
11.036.687,13

2.579,50
860.751,89
863.331,39
10.611.197,33

19.055,74
7.172,70
26.228,44

18.518,89
69,00
18.587,89

16.836.669,30

17.039.390,00

4.880.000,00

6.829,15
2.815.009,34
2.821.838,49

6.829,15
3.049.520,00
3.056.349,15

46.534,42
16.936,35
63.470,77

46.534,42
16.936,35
63.470,77

(490.278,34)

(630.989,65)

7.335.030,92

7.368.830,27

922.253,55
922.253,55

794.364,18
794.364,18

3.128.252,46
421.070,60

1.549.213,53
1.876.027,41

4.153.967,21
147.879,44
90.817,32
69.726,52

4.288.500,56
208.854,89
237.609,28
63.147,41

374.166,68
192.800,19
8.578.680,42
9.500.933,97

561.666,68
91.175,79
8.876.195,55
9.670.559,73

704,41

-

16.836.669,30

17.039.390,00

62.045,75
693.787,34
755.833,09

60.216,30
916.759,19
976.975,49

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

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)
3.Τράπεζες λογαριασμοί
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)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

4.940.000,00

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Έκτακτα αποθεματικά
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικου

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

62.045,75
693.787,34
755.833,09

60.216,30
916.759,19
976.975,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

Σημειώσεις:
1)Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται προσημειώσεις ύψους 1.291.269,26€ και 4.500.000€ υπέρ της Alpha Τράπεζας (ώς καθολική διάδοχος της Εμπορικής Τράπεζας) αι της τράπεζας Πειραιώς αντίστοιχα προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων κατά
την 31.12.2013 ανέρχεται σε 1.629.358,56€ και 2.312.019,39 αντίστοιχα. 2)Με την από 18/12/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000€ με καταβολή μετρητών και έκδοση 600
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία (ΦΕΚ 483/21.01.2014 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). 3) Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, έγινε στην προηγούμενη χρήση, αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες - κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:΄Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
Μείον:
1.΄Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
76.601,39
2.Έκτακτες ζημίες
122.164,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

206.250,22
5.167.539,93
14.718,82
389.054,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

22.189.005,82
16.887.013,61
5.301.992,21

592.809,63
5.855.809,49

555.999,32
5.857.991,53
364.167,70
5.585.126,40

5.373.790,15
482.019,34

8.838,24
465.934,52

(374.335,88)
107.683,46

49.380,12
27.851,28

751.405,90
751.405,90

77.231,40

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων

189.903,78

(87.925,05)

(630.989,65)

(565.136,77)

(+): Διαφορά από Αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Ζημίες εις νέο

(441.085,87)
49.192,47
(490.278,34)

22.072,17
(630.989,65)
(630.989,65)

5.949.294,10
(91.302,57)
(457.096,28)
(548.398,85)

534.705,21
2.999,99
537.705,20
82.220,32
189.903,78

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

23.286.189,38
18.023.189,52
5.262.999,86

280.986,31
280.986,31
198.765,99

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ185920

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ162025

460.473,80
(87.925,05)

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(87.925,05)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ.AΗ188434 - Α΄ τάξης Α.Μ 19448

1.078.903,08
189.903,78

1.078.903,08

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 την καταστάση 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 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. 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 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. Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ
640 χιλ , για τις οποίες δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των
απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 550 χιλ περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η
αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 550 χιλ και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης
χρήσης αυξημένα κατά 139 χιλ και 411 χιλ αντίστοιχα.
2.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 1290/1920 και ΕΓΛΣ), την κλειόμενη
χρήση, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 52.500.Ως εκ τούτου η αξία του
λογαριασμού «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» εμφανίζεται μειωμένη κατά ευρώ 52.500, ενώ τα
αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2013. 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 την χρήση 2013 η εταιρία δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που
προβλέπεται απο τις διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και ως εκ τούτου υπόκειται στις προβλεπόμενες απο το άρθρο αυτό
κυρώσεις.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επίπτωσεις 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 "ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", κατά την 31η Δεκεμβρίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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