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Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014 Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση

Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια

Ακίνητα 3 150.690,50 169.937,78 Κεφάλαιο 527.400,00 527.400,00

Λοιπός εξοπλισμός 3 41.189,95 50.831,82 Σύνολο 527.400,00 527.400,00

Σύνολο 191.880,45 220.769,60 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Άυλα πάγια στοιχεία Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 193.549,88 193.549,88

Λοιπά άυλα 3 17.227,35 27.507,77 Αποτελέσματα εις νέο -221.243,64 52.979,00

Σύνολο 17.227,35 27.507,77 Σύνολο -27.693,76 246.528,88

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο καθαρής θέσης 499.706,24 773.928,88

Λοιπά  87.162,85 92.094,61

Σύνολο 87.162,85 92.094,61 Προβλέψεις

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 296.270,65 340.371,98 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 4 74.643,29 74.643,29

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο 74.643,29 74.643,29

Αποθέματα

Εμπορεύματα 527.531,49 617.499,29

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 29.521,01 0,00 Υποχρεώσεις

Προκαταβολές για αποθέματα 59.952,83 44.925,04 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο 617.005,33 662.424,33 Τραπεζικά δάνεια 1.201.781,73 1.307.154,42

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές υποχρεώσεις 458.905,47 390.165,51

Εμπορικές απαιτήσεις 1.025.072,00 1.360.561,43 Φόρος εισοδήματος 0,00 11.960,70

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00 Λοιποί φόροι και τέλη 86.582,10 59.187,34

Λοιπές απαιτήσεις 5 222.919,68 246.138,38 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 43.528,61 49.436,97

Προπληρωμένα έξοδα 3.286,95 5.371,49 Λοιπές υποχρεώσεις 22.257,54 21.142,36

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 222.850,37 75.655,82 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 2.903,96

Σύνολο 1.474.129,00 1.687.727,12 Σύνολο 1.813.055,45 1.841.951,26

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.091.134,33 2.350.151,45 Σύνολο υποχρεώσεων 1.813.055,45 1.841.951,26

Σύνολο ενεργητικού 2.387.404,98 2.690.523,43 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.387.404,98 2.690.523,43

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2015 (1/1-31/12/2015)

Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 6 2.915.669,27 3.389.250,78

Κόστος πωλήσεων 6 (1.177.521,07) (1.367.032,33)

Μικτό αποτέλεσμα 1.738.148,20 2.022.218,45 

Λοιπά συνήθη έσοδα 6 24.949,58 14.289,00 

1.763.097,78 2.036.507,45 

Έξοδα διοίκησης 6 (242.501,91) (256.100,28)

Έξοδα διάθεσης 6 (1.523.291,42) (1.670.535,04)

Λοιπά έξοδα και ζημιές 6 (144.885,26) (23.471,43)

Λοιπά έσοδα και κέρδη 5.316,77 36.215,47 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (142.264,04) 122.616,17 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 59,11 84,34 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6 (90.617,71) (107.853,39)

Αποτέλεσμα προ φόρων (232.822,64) 14.847,12 

Φόροι εισοδήματος 0,00 (11.960,70)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (232.822,64) 2.886,42 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ. Ο  ΔΙΕΥΘΥNΩΝ ΣYMBOYΛOΣ O ΛOΓIΣTHΣ
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Aθήνα, 30 Ιουνίου 2016
O Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
A.M.  Σ.O.E.Λ. 26031

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΛΕΩΝ ΜΠΑΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας
των χρηματοοικονομικών 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
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών
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) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις που τελούν σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, καθώς και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 200.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού € 195.000,00 περίπου. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των «Εμπορικών απαιτήσεων» και
τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 195.000,00 περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ποσό € 5.000,00 περίπου.
2) Η εταιρεία έχει σχηματίσει «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» συνολικού ποσού € 74.643,29 κατά την 31.12.2015. Η πρόβλεψη αυτή αφενός υπολείπεται εκείνης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2112/1920 κατά ποσό € 30.000,00 περίπου,
αφετέρου δεν έχει βασιστεί στην αναλογιστική μελέτη, που προβλέπεται στο άρθρο 22 § 13 του ν.4038/2014. Καθώς δεν τέθηκε υπόψη μας η εν λόγω αναλογιστική μελέτη, που θα προσδιόριζε το ύψος των «Προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους» κατά
την 31.12.2015, δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την επιπλέον επίπτωση από ενδεχόμενη σημαντική διαφορά της αναλογιστικής μελέτης αυτής, επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τη χρήση αυτή. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων, που πιθανό να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση
του ύψους της απαιτούμενης πρόβλεψης.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας «ΛΕΩΝ ΜΠΑΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920. 2) Στο λογαριασμό του
ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνεται συνολικά ποσό € 122.000,00 περίπου που έχει δοθεί επί αποδόσει σε όργανα διοίκησης της Εταιρείας και εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ.Ν.2190/1920.

ΕΚΘΕΣΗ EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Mετόχους της Aνώνυμης Eταιρείας "ΛΕΩΝ ΜΠΑΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"


