
Ο Λ Β O Σ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.ΜΑΕ :26925/01ΑΤ/Β/92/185 (2009)

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 000813401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά   κλειοµένηs χρήσεωs  2014      Ποσά προηγουµένηs χρήσεωs 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένηs Ποσά προηγουµένηs

Σε Ευρώ Σε Ευρώ xρήσεωs  2014 χρήσεωs  2013

 Σε Ευρώ  Σε Ευρώ

  Αξία Αποσβέσειs Αναπόσβεστη   Αξία Αποσβέσειs Αναπόσβεστη
   κτήσεωs Αξία    κτήσεωs Αξία   

Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεωs 2.809.788,53 394.960,45 2.414.828,08 2.809.673,53 298.813,82 2.510.859,71 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
2.809.788,53 394.960,45 2.414.828,08 2.809.673,53 298.813,82 2.510.859,71 (251.279 µετοχές των 2,93  ευρώ)

 1.Καταβληµένο  736.247,47 736.247,47
 736.247,47 736.247,47

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV. Αποθεµατικά
1.Τακτικό  αποθεµατικό 194.717,78 166.485,40

I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 3.Ειδικά αποθεµατικά 1.058,14 1.058,14
 1.Εξοδα ερευνών και αναπτύξεωs 456.173,35 101.243,89 354.929,46 212.336,05 68.246,17 144.089,88 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 2,53 2,53
 2.Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 195.778,45 167.546,07

   βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 197.195,92 150.859,80 46.336,12 187.195,92 133.045,91 54.150,01 V.Αποτελέσµατα ειs νέο
653.369,27 252.103,69 401.265,58 399.531,97 201.292,08 198.239,89

  Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) χρήσεωs ειs νέο 1.752.612,44 1.179.271,86
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.752.612,44 1.179.271,86

 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 10.377,72 9.492,16 885,56 10.377,72 9.428,16 949,56 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AIV+AV) 2.684.638,36 2.083.065,40

 5.Μεταφορικά µέσα 52.071,35 52.071,11 0,24 52.071,35 52.071,11 0,24
 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 326.066,11 314.870,44 11.195,67 324.126,11 309.957,24 14.168,87 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

388.515,18 376.433,71 12.081,47 386.575,18 371.456,51 15.118,67

Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓI+ΓΙΙ) 1.041.884,45 628.537,40 413.347,05 786.107,15 572.748,59 213.358,56 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 401.147,60 392.301,94
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονο- 2.Λοιπές προβλέψεις 66.997,14 272.465,52
µικές απαιτήσεις. 468.144,74 664.767,46

7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10.446,88 10.446,88

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 423.793,93 223.805,44

II.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  1.Προµηθευτές 17.180.309,73 17.551.702,76

 4.Προκαταβολέs πελατών 76.045,58 78.441,22
Ι.Αποθέµατα  5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 26.215,37 153.495,38
 1.Εµπορεύµατα 1.198.232,75 1.235.949,27  6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 73.823,87 81.685,73
 2.Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 230.532,36 359.270,50  8.Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις 18.452,38 30.574,97
 3.Παραγωγή σε εξέλιξη 916,40 13.661,48 11.Πιστωτές διάφοροι 397.715,42 763,71
 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλωσιµα υλικά- 17.772.562,35 17.896.663,77

   Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 765.006,18 818.940,20

 5.Προκαταβολέs γιά αγορέs αποθεµάτων 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 17.772.562,35 17.896.663,77

2.194.687,69 2.427.821,45

ΙΙ.Απαιτήσεις ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 1.Πελάτες 5.537.707,85 6.300.721,33
    Μείον : Προβλέψειs 880.371,84 4.657.336,01 880.371,84 5.420.349,49  2. Εξοδα χρήσεωs δουλευµένα 4.908,45 3.172,34
 2.Γραµµάτια εισπρακτέα 3.054,00 3.054,00  3. Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί παθητικού 5.997,81 3.158,02
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.) 5.225.889,37 3.812.421,81 10.906,26 6.330,36

3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 273.288,17 278.733,57
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 7.829,82 7.829,82  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 20.936.251,71 20.650.826,99

11.Χρεώστες διάφοροι 471.275,84 1.284.273,54
12.Λογαριασµοί διαχειρίσεωs προκαταβολών καί πιστώσεων 3.058,70 5.984.395,90 2.812,78 5.389.125,52 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων 445.728,00 449.112,00
10.641.731,91 10.809.475,01 2.Πιστωτικοί Λογ/σµοι εγγυήσεων 5.825,00 5.853,00

451.553,00 454.965,00
III.Χρεόγραφα

  2.Οµολογίες 4.546.515,00 1.546.515,00

4.546.515,00 1.546.515,00 Ποσά κλειοµένηs Ποσά προηγουµένηs

ΙV.∆ιαθέσιµα xρήσεωs  2014 χρήσεωs  2013
 1.Ταµείο 7.474,35 6.490,15  Σε Ευρώ  Σε Ευρώ

 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 702.941,66 3.119.953,47
710.416,01 3.126.443,62    Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεωs 763.037,31 578.599,17

   (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων 1.179.271,86 716.804,27

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 18.093.350,61 17.910.255,08    (+) ή (-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 1.942.309,17 1.295.403,44
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

    Μείον:1.Φόρος εισοδήµατος 161.464,35 94.723,41
 1.Εξοδα επόµενων χρήσεων 2.829,27 5.182,32                3.Έκτακτη Εισφορά Ν.3845/2010
 3.Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού 1.449,82 724,44     Κέρδη προς διάθεση /(Ζηµίες) εις νέο 1.780.844,82 1.200.680,03

   4.279,09 5.906,76

     Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
     1. Τακτικό αποθεµατικό 28.232,38 21.408,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 20.936.251,71 20.650.826,99      2. Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 0,00

     8. Υπόλοιπο κερδών /(ζηµιών) εις νέο 1.752.612,44 1.179.271,86

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.780.844,82 1.200.680,03

1.Aλλότρια περιουσιακά στοιχεία 445.728,00 449.112,00

2.Χρεωστικοί Λογ/σµοι εγγυήσεων 5.825,00 5.853,00 2014 2013
451.553,00 454.965,00  Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσµα προ φόρων 763.037,31 578.599,17

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 64.381,25 102.258,67
Αποµείωσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις -196.622,72 90.671,41

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
 I.AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ δραστηριότητας
   Κύκλοs εργασιών (πωλήσειs) 56.025.368,80 56.562.353,34 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.133,79 10.039,10
   Μείον:Πωλήσειs για λογαριασµό τρίτων 43.293.264,63 12.732.104,17 44.186.186,48 12.376.166,86 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -58.889,83 -44.886,51 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
   Μείον:Κόστοs πωλήσεων 9.643.177,03 9.772.293,86 κεφαλαίου κίνησης:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 233.133,76 345.345,60
   Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεωs 3.088.927,14 2.603.873,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 54.674,03 1.940.953,09
   Πλέον:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεωs 1.291.308,04 1.194.843,84 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -15.926,43 -2.357.726,92 

Μείον:
   Σύνολο 4.380.235,18 3.798.716,84 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα -7.133,79 -10.039,10 
   Μείον: 1.Εξοδα διοικητικήs λειτουργίαs 657.262,68 828.182,35 Καταβεβληµένοι φόροι -150.366,70 -8.612,07 
               3.Εξοδα λειτουργίαs διαθέσεωs 3.223.242,62 3.880.505,30 3.510.377,13 4.338.559,48 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 693.420,67 646.602,44

   Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεωs 499.729,88 -539.842,64 Επενδυτικές δραστηριότητες
  Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 58.889,83 44.886,51 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00
   Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -168.338,11 -56.451,45 
           συναφή έξοδα 7.133,79 51.756,04 10.039,10 34.847,41 Αγορές λοιπών επενδύσεων -3.000.000,00 0,00

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00
   Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεωs 551.485,92 -504.995,23 Τόκοι εισπραχθέντες 58.889,83 44.886,51
  II.ΠΛΕΟΝ ( ή Μείον ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.109.448,28 -11.564,94 

         1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 295,04 631.947,92
         3.Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 623,67 183,91 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
         4.Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων 249.781,52 595.437,77 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

250.700,23 1.227.569,60 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

         Μείον: Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00

         1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.228,98 24.211,57
         2.Εκτακτεs ζηµίεs 29.493,36 111.395,84 Καθαρή µεταβολή περιόδου µετρητών και ισοδύναµων (α+β+γ) -2.416.027,61 635.037,50

         3.Εξοδα προηγούµενων χρήσεων 8.426,50 8.367,79 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.126.443,62 2.491.406,12
         4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 0,00 39.148,84 211.551,39 0,00 143.975,20 1.083.594,40 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 710.416,01 3.126.443,62

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα 763.037,31 578.599,17 Αθήνα 31/05/2015
Ο Πρόεδροs του  ∆.Σ.  O ∆ιευθύνων Σύµβουλοs

         Μείον:
        Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 64.381,25 102.258,67
        Μείον:Οι απο αυτέs ενσωµατωµένεs
               στο λειτουργικό κόστοs 64.381,25 0,00 102.258,67 0,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Σ. ΣΕΡΕΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) XΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 763.037,31 578.599,17 Α.∆.Τ.: Σ 687093 Α.∆.Τ.: AI 632511

Ο Οικονοµικος ∆ιευθυντής Ο ∆ιευθυντής του Λογιστηρίου

2014 2013
Ιδια Κεφάλαια έναρξης 2.083.065,40 1.599.189,64
Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως µετά φόρων 601.572,96 483.875,76 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ B. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ
Ιδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως 2.684.638,36 2.083.065,40 Α.∆.Τ.: ΑΗ 618280 Α.∆.Τ.: AM 003485

ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ 11607  ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ 33587

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΟΛΒΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αγία Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2015

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ολυµπία Γ.Μπαρζού

Α.Μ.ΣΟΕΛ 21371

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 449

T.K.15343, Αθήνα

Α.Μ.ΣΟΕΛ 173

ΠΙΝΑΚΑΣ       ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ηs  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

      Ποσά κλειοµένηs χρήσεωs 2014 Ποσά προηγουµένηs χρήσεωs 2013

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΛΒΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων

κεφαλαίων και ταµειακών ροών 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 Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το ΕΓΛΣ, η εταιρεία στην προηγούµενη χρήση καταχώρησε τη χρεωστική διαφορά που προέκυψε από την ανταλλαγή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, τα οποία περιήλθαν

στην κατοχή της µέσω της υποχρεωτικής διαδικασίας εξόφλησης χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων σύµφωνα µε το Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128, Άρθρο 27), ποσού ευρώ 2.626.625,59, στο λογαριασµό ενεργητικού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως», προκειµένου αυτή να µεταφερθεί τµηµατικά και ισόποσα στα έξοδα, κατά τη

διάρκεια τριάντα ετών που δύναται να εκπεστεί από τα φορολογητέα έσοδα. Τα αποτελέσµατα της χρήσεως επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 87.554,19, που αντιστοιχεί στο 1/30 της συνολικής ζηµίας. Επειδή το υπόλοιπο ποσό της χρεωστικής διαφοράς, ποσό ευρώ 2.363.963,02, που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό

του ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως», δεν πληροί τα κριτήρια καταχωρίσεως του ως περιουσιακού στοιχείου, ο λογαριασµός αυτός και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, η

εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη υποτίµησης οµολόγων, ποσού ευρώ 715.815,34, µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού του Ενεργητικού «Οµολογίες» και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές

για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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 έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων 1 και 2 , και τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος 3, που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της

εταιρείας «ΟΛΒΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές 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.  

Έµφαση θέµατος. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επειδή αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του ελέγχου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 13 του προσαρτήµατος, όπου περιγράφονται τα

µέτρα που έχουν αποφασισθεί για την άρση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και επίσης αναφέρεται ότι η εταιρεία δε σκοπεύει να ρευστοποιήσει τα οµόλογα ελληνικού δηµοσίου που έχει στην κατοχή της, σε αξία χαµηλότερη από την ονοµαστική τους.

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.


