OSCAR A.B.E.E.

ANΩNYMOΣ BIOMHXANIKH & EMΠOPIKH ETAIPIA ΣOKOΛATOΠOIΪAΣ & ZAXAPΩΔΩN ΠPOΪONTΩN
ENEPΓHTIKO

IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2014 - 32η ETAIPIKH XPHΣH ( 1 IANOYAPIOY 2014 - 31 ΔEKEMBPIOY 2014 ) AP.M.A.E. 8067/03/Β/86/346
ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2014
ANAΠ. AΞIA

B. EΞOΔA EΓKATAΣTAΣEΩΣ
AΞIA KTHΣEΩΣ
AΠOΣBEΣEIΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
681.782,43 ================
211.504,51
================
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
398.076,17
0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
3.315.317,38
61.053,16
4. Μηχ/τα τεχν.εγκαταστ.& λοιπός μηχ.εξοπλισμός 6.715.865,57 2.352.193,86
5. Μεταφορικά μέσα
726.197,90
235.511,77
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
――--599.623,19
--―---――― ――--479.881,84
--―---―――
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)
11.755.080,21 ================
3.128.640,63
================
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
I. Aποθέματα
1 Εμπορέυματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή - υποπροϊόντα & υπολείμματα
4. Πρώτες & βοηθιτικές ύλες-υλικά συσκ/σίας-αναλ.υλικά-ανταλλ.& είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
II. Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)
11. Χρεώστες διάφοροι

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2013 Π A Θ H T I K O
AΞIA KTHΣEΩΣ
AΠOΣBEΣEIΣ
ANAΠ. AΞΙΑ A. IΔIA KEΦAΛΑΙΑ

I. Mετοχικό Kεφάλαιο
(Μετοχές 927.700 των 3,00 ευρω)
1. Kαταβεβλημένο
2.783.100,00
===============
398.076,17 ΙII. Διαφορές αναπρ/γής-Eπιχ/σεις επενδύσεων
2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχείων
204,23
3.245.508,90
3. Επιχορηγησεις παγιων επενδυσεων ενεργητικού
412.463,64
4.271.601,72
――----―---―――
481.123,98
412.667,87
================
――--120.767,17
--―---――― IV. Aποθεματικά κεφάλαια
8.517.077,94
1. Tακτικό αποθεματικό
109.702,93
================
2. Ειδικά αποθεματικά
――----65.927,91
―---―――
175.630,84
================
22.584,48
================ V. Aποτελέσματα εις νέο
8.539.662,42
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
42.699,38
================
================
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
3.414.098,09
================
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
72.798,85 I. Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
433.608,76
2. Δάνεια τραπεζών
693.842,84
================
1.408.497,27 II. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
211.207,46
1 Προμηθευτές
1.392.761,87
――----―---―――
2.126.112,34
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γημένες)
2.570.604,77
================
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ.υποχρ/σεων
3.195.847,81
2.982.699,86
4. Προκαταβολές πελατών
80.017,08
406.653,67
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
114.509,27
488.288,31
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
124.182,50
――----―---―――
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
3.877.641,84
================
στην επόμενη χρήση
3.893.380,37
11. Πιστωτές διάφοροι
173,17
――----84.869,64
―---―――
11.456.173,31
================
――----―6.851,17
---―――
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)
12.150.016,15
7.024,34
================
================
6.010.778,52
================
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ)
15.564.114,24
================
15.038.838,64
================
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
665.000,00
================
665.000,00
================

470.277,92 ================
677.827,61 ================
189.429.91 ================
488.397,70
================
398.076,17
398.076,17
0,00
3.254.264,22 3.302.647,38
57.138,48
4.363.671,71 6.409.079,28
2.137.477,56
490.686,13
715.987,90
234.863,92
――--119.741,35
--―---――― ――--588.572,50
--―---――― ――--467.805,33
--―---―――
8.626.439,58 ================
11.414.363,23 ================
2.897.285,29
================
24.562,33
================
8.651.001,91
================
88.480,61
491.020,26
1.643.005,61
278.919,87
――----―---―――
2.501.426,35
================
3.125.119,65
531.757,80
238.739,75
――----―---―――
3.895.617,20
================

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

ΠOΣA KΛEIOM.
XPHΣEΩΣ 2014

2.408,84
――----43.382,02
―---―――
45.790,86
================
6.442.834,41
================
15.564.114,24
================

ΠOΣA ΠPOHΓ.
XPHΣEΩΣ 2013

2.783.100,00
===============
204,23
412.463,64
――----―---―――
412.667,87
================
107.668,41

――----65.927,91
―---―――
173.596,32
================
76.028,49
================
3.445.392,68
================
3.567.606,42
================
1.500.505,22
1.769.644,77
3.415.959,21
30.473,22
109.978,18
104.451,08
1.009.140,00

――----85.687,86
―---―――
8.025.839,54
================
11.593.445,96
================
15.038.838,64
================

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+Δ)
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI
665.000,00
================
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
665.000,00
================
Σημειώσεις: 1. Για την εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα Alpha Bank υφίστανται προσημειώσεις επί των ακινήτων της εταιρίας ποσού € 4.500.000,00. 2. Η εταιρεία με την από 26/2/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από το υπόλοιπο
κερδών εις νέων της προηγούμενης χρήσης ποσού € 58.926,07.

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως
Mείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως
II. ΠΛEON: EKTAKTA AΠOTEΛEΣMATA
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έξοδα προηγουμενων χρησεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

O ΠPOEΔPOΣ & Δ/NΩN ΣYMBOYΛOΣ

ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2014

9.698.288,10
7.071.063,57
――----―---―――
2.627.224,53
23.750,49
――----―---―――
2.650.975,02

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2013

805.681,29
1.102.511,24 1.908.192,53
――----―---――― ――----―---―――
742.782,49
683.129,44
-683.129,44
――----―---――― ――----―---―――
59.653,05

704.047,16
963.432,97
――----―---―――

――----―4.666,20
---―――

――----18.276,95
―---―――

-4.666,20
54.986,85

630.297,82
――----―---―――

ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN

Kαθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον: Yπόλοιπο κερδ. προηγ. χρήσεων
Σύνολο
Mείον: Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.667.480,13
1. Τακτικό αποθεματικό
――----―---―――
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
697.552,57
- 630.297,82
――----―---―――
67.254,75
8.105.706,39
5.750.523,44
――----―---―――
2.355.182,95
9.849,75
――----―---―――
2.365.032,70

253.429,94
――--253.429,94
--―---――― ――----―---―0,00
――
54.986,85
================

XPHΣEΩΣ 2013

54.986,85
48.977,80
―---―-17.102,41
---―――― ―---―-58.926,07
---――――
72.089,26
107.903,87
―---―-27.355,37
---―――― ―---―-30.063,21
---――――
44.733,89 ================
77.840,66
================
2.034,51
1.812,17
42.699,38
76.028,49
―---―----―――― ―---―----――――
44.733,89 ================
77.840,66
================

-18.276,95
48.977,80

258.237,69
――--258.237,69
--―---――― ――----―---―0,00
――
48.977,80
================
Ασπρόπυργος, 30/06/2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ. APAΠOΓΛOY
A.Δ.T. ΑΒ 576084

XPHΣEΩΣ 2014

O ΠPOΪΣTAMENOΣ TOY ΛOΓIΣTHPIOY

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΜΕΝΙΤΖΙΟΓΛΟΥ
Δ. KOPMHΣ
. Α.Δ.Τ ΑΚ 129190
A.Δ.T. N 126633 - Aρ. AΔEIAΣ 32228 Ά Tάξεως
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «OSCAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «OSCAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής
θέματα:1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), και στην κλειόμενη χρήση, διενεργήθηκαν μειωμένες αποσβέσεις επί των α) εξόδων εγκατάστασης κατά ευρώ 58 χιλ. περίπου και β) παγίων
περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ 170 χιλ. περίπου, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και η αξία αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά ευρώ 457 χιλ περίπου.2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από
τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ 249 χιλ.. Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων, τα
αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.3) Στους λογαριασμούς του ενεργητικού ΔΙ.5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» και ΔΙΙ.1.«Πελάτες» περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 560 χιλ. περίπου για
τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. 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 αυτών των απαιτήσεων, και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα ενώ τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 42 χιλ περίπου.4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται
από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 149 χιλ. περίπου,
με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 149 χιλ. περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 149 χιλ. περίπου και ευρώ 18 χιλ. περίπου αντίστοιχα.5) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης επιβαρύνθηκαν με αμοιβές Δ.Σ. προηγούμενης χρήσης ποσού ευρώ 145 χιλ., με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα και
τα αποτελέσματα προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 209 χιλ.6) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009-2014. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82, παράγραφος 5, Ν. 2238/1994 και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.Γνώμη με Επιφύλαξη. 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 «OSCAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 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 των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Έμφαση Θέματος.
Εφιστούμε την προσοχή στην σημείωση 13 του προσαρτήματος όπου αναφέρεται ότι το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων, κατά ευρώ 5,8 εκ., λαμβανομένης υπόψη και της
επίδρασης των προαναφερόμενων σημειώσεών του ελέγχου. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 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.
Αθήνα, 03 Ιουλίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 22791
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