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Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 30/6/2015

Ποσά κλειόμ.
Χρήσεως
30/6/2015

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 501.621,84 482.306,58 19.315,26 Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό
501.621,84 482.306,58 19.315,26 ( 285.800 μετοχές των 31,50 €)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβεβλημένο 9.117.892,95
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 41.944,18 41.944,17 0,01 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00

βιομηχανικής ιδιοκτησίας 35.094,11 33.108,92 1.985,19 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 1.396.464,74
77.038,29 75.053,09 1.985,20 1.396.464,74

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 785.816,28 0,00 785.816,28 1. Τακτικό αποθεματικό 700.365,18
2. Αγροί - Φυτείες 606.447,33 0,00 606.447,33 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 13.906.526,33 8.279.540,43 5.626.985,90 διατάξεων νόμων 291.897,86
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις και 992.263,04

λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8.898.037,40 6.198.242,77 2.699.794,63 V. Αποτελέσματα εις νέο
5. Μεταφορικά Μέσα 588.691,96 449.564,45 139.127,51 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 5.927.052,12
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.519.671,13 3.150.539,85 1.369.131,28 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV ) 17.433.672,85
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλ. & προκαταβολές 33.886,03 0,00 33.886,03 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

29.339.076,46 18.077.887,50 11.261.188,96 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ ) 29.416.114,75 18.152.940,59 11.263.174,16 2. Δάνεια Τραπεζών 879.167,06

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 311.833,33
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1.191.000,39

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2.500.000,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 14.250,00 2.514.250,00 1. Προμηθευτές 8.967.958,92

Μείον:Προβλέψεις για υποτιμήσεις 2.323.243,61 6.199,34 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες) 1.771.101,95
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.213,96 3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 11.775.809,93

13.413,30 4. Προκαταβολές πελατών 1.157.206,28
Σύνολο παγίου ενεργητικού ( ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ ) 11.276.587,46 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.380.467,69

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 291.434,11
Ι. Αποθέματα 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
1. Εμπορεύματα 3.036,11 στην επόμενη χρήση 1.534.311,50
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείμματα 15.243.774,44 10.Μερίσματα πληρωτέα 2.874.200,73
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ & Είδη συσκ. 2.721.978,40 11. Πιστωτές διάφοροι 438.075,55
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 2.805.659,58 31.190.566,66

20.774.448,53 Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ Ι + Γ ΙΙ ) 32.381.567,05
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 11.922.923,15

Μειον:Προβλεψεις 0,00 11.922.923,15
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μένες) 242.369,19
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικησης 578.399,54
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.296.593,28

ΔΕΑΣ Α.Ε.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
  ( 1η Ιουλίου 2014 - 30 Ιουνίου 2015 ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39342/61/Β/97/10  ΑΡ ΓΕΜΗ 032007057000

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.296.593,28
11. Χρεώστες διάφοροι 2.649.165,02
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 96.247,13

16.785.697,31
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 191.030,29
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 262.199,42

453.229,71
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( Δ Ι +ΔΙΙ +ΔIV ) 38.013.375,55

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 505.961,63 2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα. 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + Ε ) 49.815.239,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ+Δ ) 49.815.239,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 7,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 7,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 8.819.902,30 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 8.819.902,30

8.819.909,30 8.819.909,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ( 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Ποσά κλειόμ.
Χρήσεως
30/6/2015

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 40.722.600,27 Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη) χρήσεως 5.906.619,01
Μείον: Kόστος πωλήσεων 31.836.628,78 (+ ) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 8.885.971,49     προηγούμενων χρήσεων 3.366.063,76
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 146.102,40 ( - ) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Σ ύ ν ο λ ο 9.032.073,89     προηγούμενων χρήσεων 0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας 1.106.855,39    Σ ύ ν ο λ ο 9.272.682,77

        3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.316.676,82 2.423.532,21 ΜΕΙΟΝ :  1. Φόρος εισοδήματος 1.673.052,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 6.608.541,68          Κέρδη προς διάθεση 7.599.630,48
ΠΛΕΟΝ:  4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 552,25 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Μείον: 1.Προβλεψεις υποτιμησεως συμμετοχων και χρεογράφων 8.050,66
           3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 850.048,23 858.098,89 -857.546,64 1. Τακτικό αποθεματικό 218.637,69

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως 5.750.995,04 2. Πρώτο μέρισμα 1.453.940,67
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 5.927.052,12

       1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 109.798,68 7.599.630,48
       2.Έκτακτα κέρδη 11.434,80
       3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00
       4.Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 149.428,23 270.661,71
Μείον:
       1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 60.469,44
       2.'Εκτακτες ζημίες 3.877,83
       3.'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 50.690,47 115.037,74 155.623,97
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη ) 5.906.619,01

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.137.867,99
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.137.867,99 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 5.906.619,01

                                                           Καλύβες 30 Οκτωβρίου 2015
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών, ποσού € 7.467.351,00, για ασφάλεια τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                    ΔΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. AE369033                   Α.Δ.Τ. AH835470 Α.Δ.Τ. AZ192774

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΔΕΑΣ ΑΕ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ''.

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ''ΔΕΑΣ ΑΕ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ,οι οποίες αποτελούνται από τον
ενοποιημένο ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και τον ενοποιημένο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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
ενοποιημένες 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στους λογαριασμούς απαιτήσεων ΔΙΙ/1 Πελάτες και ΔΙΙ/10 Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες περιλαμβάνονται απαιτήσεις ευρισκόμενες σε
καθυστέρηση και από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.100.000,00 περίπου. Λόγω του ότι η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό
αυτό. 2) Στο λογαριασμό του ενεργητικού ΔΙ/5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» περιλαμβάνονται ακίνητα υπόλοιπα προγενέστερων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 900.000,00 περίπου. Λόγω
του ότι η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό αυτό. 3) Για το υπόλοιπο του λογαριασμού ΔΙΙ/7 «Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης» ποσό ευρώ
578.399,54 έχουν εφαρμογή οι περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 23α του Κ. Ν 2190/1920 4) Η εταιρεία, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων της
Διοικήσεως και στο άρθρο 31, παρ. 1 περ. ιε του Ν. 2238/1994, δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Άν σχημάτιζε
πρόβλεψη σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν 2190/1920, για το σύνολο του προσωπικού της που υπηρετούσε την 30/6/2015, το ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 270.800,00
περίπου τα ίδια κεφάλαια θα ήταν μειωμένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως θα επιβαρύνονταν με ποσό ευρώ 38.200,00 περίπου.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ''ΔΕΑΣ ΑΕ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και της θυγατρικής αυτής κατά την 30
Ιουνίου 2015 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 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 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920.
Άλλα Θέματα
1) Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ''ΚΟΥΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ " για τη χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 δεν έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 2) Η εταιρεία δεν σύνέταξε κατάσταση ταμειακών ροών και κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από
τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ''ΔΕΑΣ ΑΕ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ,οι οποίες αποτελούνται από τον
ενοποιημένο ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και τον ενοποιημένο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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
ενοποιημένες 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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 ενοποιημένων 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στους λογαριασμούς απαιτήσεων ΔΙΙ/1 Πελάτες και ΔΙΙ/10 Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες περιλαμβάνονται απαιτήσεις ευρισκόμενες σε
καθυστέρηση και από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.100.000,00 περίπου. Λόγω του ότι η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό
αυτό. 2) Στο λογαριασμό του ενεργητικού ΔΙ/5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» περιλαμβάνονται ακίνητα υπόλοιπα προγενέστερων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 900.000,00 περίπου. Λόγω
του ότι η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό αυτό. 3) Για το υπόλοιπο του λογαριασμού ΔΙΙ/7 «Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης» ποσό ευρώ
578.399,54 έχουν εφαρμογή οι περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 23α του Κ. Ν 2190/1920 4) Η εταιρεία, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων της
Διοικήσεως και στο άρθρο 31, παρ. 1 περ. ιε του Ν. 2238/1994, δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Άν σχημάτιζε
πρόβλεψη σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν 2190/1920, για το σύνολο του προσωπικού της που υπηρετούσε την 30/6/2015, το ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 270.800,00
περίπου τα ίδια κεφάλαια θα ήταν μειωμένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως θα επιβαρύνονταν με ποσό ευρώ 38.200,00 περίπου.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ''ΔΕΑΣ ΑΕ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και της θυγατρικής αυτής κατά την 30
Ιουνίου 2015 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 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 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920.
Άλλα Θέματα
1) Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ''ΚΟΥΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ " για τη χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 δεν έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 2) Η εταιρεία δεν σύνέταξε κατάσταση ταμειακών ροών και κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από
τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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