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ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πρόσ τουσ κ.κ. Μετόχουσ τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ " ΠΟΣΟΚΙΝΗΗ Α.Ε. "
Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων.
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ " ΠΟΣΟΚΙΝΗΗ Α.Ε.", που αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν
θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ. Ν.
2190/1920, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευθφνη του Ελεγκτή
Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ
και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων,
ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ
είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν
κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν
και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ
μασ γνϊμθσ.
Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα:
1. το λογαριαςμό του Ενεργθτικοφ Γ.ΙΙΙ.2 "υμμετοχζσ ςε λοιπζσ επιχειριςεισ" περιλαμβάνεται και θ αξία κτιςθσ ποςοφ ευρϊ 10.000,00 μετοχϊν ανϊνυμθσ εταιρείασ μι ειςθγμζνθσ ςτο χρθματιςτιριο, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οποίασ δεν ελζγχονται από Ορκωτό
Ελεγκτι Λογιςτι. Η εςωτερικι λογιςτικι αξία των μετοχϊν αυτϊν ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των ευρϊ 8.000,00. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ), δεν ζχει ςχθματιςκεί πρόβλεψθ
υποτίμθςθσ των μετοχϊν αυτϊν για τθν προκφπτουςα διαφορά ποςοφ ευρϊ 2.000,00, με ςυνζπεια θ αξία του λογαριαςμοφ αυτοφ και τα Κδια Κεφάλαια να εμφανίηονται ιςόποςα αυξθμζνα. 2. τισ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται και απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ για τισ
οποίεσ ζχει ςχθματιςτεί ςχετικι πρόβλεψθ ποςοφ ευρϊ 1.386,10 για τθν κάλυψθ ηθμιϊν από τθ μι ρευςτοποίθςθ μζρουσ αυτϊν των απαιτιςεων. Με βάςθ τον ζλεγχό μασ εκτιμοφμε ότι θ ςχθματιςκείςα από τθν εταιρία πρόβλεψθ υπολείπεται κατά ευρϊ 1.140.000 του
ποςοφ που ζπρεπε να ζχει ςχθματιςτεί. Ο μθ ςχθματιςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ πρόβλεψθσ ςυνιςτά παρζκκλιςθ από τισ λογιςτικζσ αρχζσ που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ) με ςυνζπεια, θ αξία των απαιτιςεων και τα Κδια Κεφάλαια
να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 1.140.000 και τα αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ και τθσ παροφςασ χριςθσ αυξθμζνα κατά ευρϊ 95.000 και ευρϊ 200.000 αντίςτοιχα. 3. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ.
Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ) δεν ςχθματίηεται πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία. Κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, το ςυνολικό φψοσ τθσ μθ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ ανζρχεται ςε ευρϊ 62.000, με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται
μειωμζνεσ κατά ευρϊ 62.000 και τα Κδια Κεφάλαια να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 62.000. 4. Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ από 2006 μζχρι και 2010 . Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά
αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Η εταιρία δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν
ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ δεν κατζςτθ εφικτό να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφφλαξη
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο ‘Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ’, οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ "ΠΟΣΟΚΙΝΗΗ
Α.Ε." κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του
κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων
1. Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Η προτεινόμενθ διανομι των

κερδϊν τθσ χριςεωσ τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνελεφςεωσ των μετόχων που πρζπει να λθφκεί με πλειοψθφία εβδομιντα επί τοισ εκατό (70%) τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.
Θες/νίκθ 9 Μαϊου 2014
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ
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