ΦΥΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαριου-31 ∆εκεµβρίου 2014) Αρ.Μ.Α.Ε. 10131/24/Β/86/61, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 115497737000
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
µηχανολογικός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

2.677.423,14
4.888.266,35

4.026.813,07

2.677.423,14
861.453,28

2.677.423,14
4.872.083,85

3.914.214,71

5.004.112,42
1.279.073,13
712.526,18
680.320,00
15.241.721,22

4.822.651,67
1.099.079,81
668.810,52
10.617.355,07

181.460,75
179.993,32
43.715,66
680.320,00
4.624.366,15

4.972.942,32
1.578.744,22
694.604,96
680.161,94
15.475.960,43

4.769.284,25
1.343.311,13
656.541,22
10.683.351,31

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

203.658,07 ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
235.433,09
38.063,74 ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
680.161,94 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
4.792.609,12
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
50.587,48
Μείον : Ζηµία α/πώληση ή αποτιµ. Χρεογράφων
4.843.196,60 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
221.340,93 Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
378.740,78

222.287,72
354.994,05

1.198.161,70 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
1.798.243,41 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

1.346.767,02
759.558,00
2.683.606,79

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3. Επιταγές εισπρακτέες
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2014

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2.677.423,14 Ι. Κεφάλαιο µετοχικό
957.869,14 1. Καταβληµένο ( 2.467.566 µετοχές των 0,59 €)

49.960,49
4.674.326,64

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή- Υποπροϊόντα και υπολείµµατα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιµα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

1.303.578,75
426.393,47

ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

1.365.033,17
69.176,74

877.185,28
1.084.407,25
260.664,50
357.308,16
1.002.403,52
3.581.968,71

1.295.856,43 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.245.152,29 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
260.664,50 1. Οµολογιακά δάνεια
179.369,91
1.152.150,52 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
4.133.193,65 1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
21.757,57 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
1.353.824,35 4. Προκαταβολές πελατών
1.375.581,92 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
7.307.018,98 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι

39.629,14
1.027.932,50
1.067.561,64
7.333.137,14

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV)

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
8.991,29 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού

29.698,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆+Ε)

12.159.206,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

12.037.162,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2013

1.455.863,93

1.455.863,93

860.616,29

860.616,29

392.896,79

392.896,79

190.000,00
1.183.058,63
1.373.058,63

190.000,00
-710.232,80
1.183.058,63
662.825,83

-687.323,38
-416.146,36
-1.103.469,74

-48.878,48
-367.267,88
-416.146,36

2.978.965,90

2.956.056,48

8.629,80

8.629,80

1.950.000,00

2.552.779,02

887.837,45
1.015.439,83
4.115.052,78
99.455,28
158.666,37
59.125,46
600.000,00
126.637,25
7.062.214,42

1.040.409,80
279.159,16
4.136.657,11
87.608,17
255.259,34
65.066,50
600.000,00
153.757,95
6.617.918,03

9.012.214,42

9.170.697,05

18.052,52
19.300,00
37.352,52

23.823,54
0,00
23.823,54

12.037.162,64
-

12.159.206,87
-

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαριου-31 ∆εκεµβριου 2014)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014

Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη)εκµεταλλεύσεως
Πλέον:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές/κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Εκτακτες ζηµιές
3.Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Oi από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κοστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013

13.547.688,52
10.932.794,87
2.614.893,65
68.595,78
2.683.489,43
1.603.722,20
316.366,98

1.301.852,04
362.940,77

1.920.089,18
763.400,25

5.228,99
440.377,19

1.949,58
-435.148,20
328.252,05

443.546,01

69.433,82
15.520,65
120,64
318,43
357.216,73

373.176,45
237.903,85
237.903,85

14.851.326,37
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (κέρδη) χρήσεως
12.726.361,56
(-): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγ. χρήσεων
2.124.964,81
(-): ∆ιαγραφή ειδικού αποθεµατικού άρθ. 38 Ν. 2238/94 (ΠΟΛ. 1264/2014)
70.293,23 Σύνολο
2.195.258,04 ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος εισοδήµατος
1.664.792,81 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
530.465,23 3. Τέλος επιτηδευµατος άρθ. 31 Ν. 3986/2011
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

Ποσά κλειόµενης

Ποσά προηγ/νης

χρήσεως 2014

χρήσεως 2013

24.509,42
-416.146,36
-710.232,80
-1.101.869,74

38.818,47
-367.267,88
-328.449,41

1.600,00
-1.103.469,74

67.564,89
18.532,06
1.600,00
-416.146,36

-441.596,43
88.868,80

42.075,07

-303.742,63
24.509,42
24.509,42

23.125,40
69.000,00

92.125,40
232.979,58
232.979,58

-50.050,33
38.818,47
38.818,47

Λουτράκι , 30 Απριλίου 2014
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΝΗ
Α∆Τ ΑΚ 362413

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Α∆Τ Β 436284

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ε. ΜΑΓΙΑΤΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 518332 (Αρ. αδείας ΟΕΕ 24823 Α' τάξεως)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΦΥΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΦΥΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης ∆εκεµβρίου 2014, 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 42 α 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: 1. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ
950.000,00 περίπου, για τις οποίες, µε βάση τον έλεγχό µας, εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 426.393,47 υπολείπεται κατά ευρώ 300.000,00 περίπου, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης
πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) µε συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 300.000,00. 2. Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίσθηκε, στην κλειόµενη χρήση, πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η σχηµατισθείσα, σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη ποσού
ευρώ 8.629,80 υπολείπεται κατά ευρώ 142.000,00 περίπου του ποσού που έπρεπε να σχηµατισθεί, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες και τα ίδια κεφάλαια αυξηµένα, κατά ευρώ 142.000,00. 3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσεως 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη: Κατά τη γνώµη µας, εκτός
από τις επιπτώσεις 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 «ΦΥΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 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 τω ν
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
1. Για την αξία που εµφανίζεται διακεκριµένα στο λογαριασµό του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.12 «Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» καθώς και για αξία ευρώ 300.000 περίπου, που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό ∆.ΙΙ.11 «Χρεώστες διάφοροι», συντρέχει
περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 2. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση 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, 28 Μαΐου 2015.
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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