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Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμ.

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία χρήσεως  2010 χρήσεως  2009

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.    Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 26.759,10 24.047,04 2.712,06 26.759,10 19.302,14 7.456,96 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
         Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   ΤΗΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.  35427/70/Β/96/57 - ( Ποσά σε Ευρώ )

Ποσά κλειόμενης χρήσεως  2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως  2009

ξ ρ ς ρ ης γ ς χ φ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 903.171,30 808.025,89 95.145,41 903.171,30 736.857,45 166.313,85 (  59.269 μετοχές των  74,00 Eυρώ )

929.930,40 832.072,93 97.857,47 929.930,40 756.159,59 173.770,81 1. Καταβλημένο 4.385.906,00 4.385.906,00

Γ. ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. ∆ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 443,12 443,12

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 1.969.116,24 1.969.116,23 0,01 1.969.116,24 1.575.292,99 393.823,25 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 571.041,99 709.737,57

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 436.524,76 0,00 436.524,76 436.524,76 0,00 436.524,76 1. Τακτικό αποθεματικό 90.718,94 90.718,94

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 8.825.745,84 3.523.038,79 5.302.707,05 8.818.442,85 2.965.271,26 5.853.171,59 9. ∆ιαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ 830,53 830,533. Κτίρια και τεχνικά έργα 8.825.745,84 3.523.038,79 5.302.707,05 8.818.442,85 2.965.271,26 5.853.171,59 9. ∆ιαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ 830,53 830,53

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός 91.549,47 91.549,47

μηχανολογικός εξοπλισμός 3.788.803,93 3.297.910,64 490.893,29 3.710.249,58 3.044.089,85 666.159,73 V. Αποτελέσματα εις νέο

5. Μεταφορικά  μέσα 93.895,69 91.580,92 2.314,77 93.895,69 86.361,53 7.534,16 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 201.816,61

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.816.185,45 1.662.920,62 153.264,83 1.807.537,74 1.513.462,49 294.075,25 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -1.451.035,90 0,00
14.961.155,67 8.575.450,97 6.385.704,70 14.866.650,62 7.609.185,13 7.257.465,49 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -2.226.523,68 -2.428.340,29

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.Ι+Γ.ΙΙ) 16.930.271,91 10.544.567,20 6.385.704,71 16.835.766,86 9.184.478,12 7.651.288,74 -3.677.559,58 -2.226.523,68

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Καταθέσεις μετόχων 850.000,00 0,00χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Καταθέσεις μετόχων 850.000,00 0,00

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 55.306,97 54.356,97 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.Ι+Α.ΙΙ+Α.ΙΙΙ+Α.IV+Α.V+A.VI) 2.221.381,00 2.961.112,48

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.Ι+Γ.ΙΙ+Γ.ΙΙΙ) 6.441.011,68 7.705.645,71 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ι. Αποθέματα 1. Ομολογιακά δάνεια 7.290.000,00 7.298.000,00

1. Εμπορεύματα 46.832,71 69.115,53 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 212.064,15 0,00

2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 386.472,80 388.037,40 7.502.064,15 7.298.000,00

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 150.206,22 279.871,77 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 27 958 44 44 559 54 1 Προμηθευτές 1 017 120 02 1 176 512 185. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 27.958,44 44.559,54 1. Προμηθευτές 1.017.120,02 1.176.512,18

611.470,17 781.584,24 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 779.926,26 2.736.091,32

ΙΙ. Απαιτήσεις 3. Τράπεζες λ/σμοϊ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 204.829,98 276.401,33

1. Πελάτες 1.784.992,59 2.617.820,81 4. Προκαταβολές  Πελατών 825.128,64 138.544,10

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 40.820,67 190.266,44

- Χαρτοφυλακίου 1.163.695,37 1.680.201,98 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 46.055,01 67.184,55

- Στις τράπεζες σε εγγύηση 92.896,54 1.256.591,91 10.445,25 1.690.647,23 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 59.802,38 59.802,38 στην επόμενη χρήση 1.064.078,49 1.224.000,00

5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 1.368.221,94 79.687,53 11. Πιστωτές διάφοροι 940.593,28 527.360,93
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 53.382,02 53.382,02 4.918.552,35 6.336.360,85

11. Χρεώστες διάφοροι 2.682.990,95 3.038.069,81 Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.Ι+Γ.ΙΙ) 12.420.616,50 13.634.360,85

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 227.003,74 174.768,25 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7.432.985,53 7.714.178,03 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 106.498,64 40.670,20

ΙV. ∆ιαθέσιμα

1. Ταμείο 1.269,54 50.610,51

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 153.681,75 178.482,85

154.951,29 229.093,36

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆.Ι+∆.ΙΙ+∆.ΙV) 8.199.406,99 8.724.855,63

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 10.220,00 31.871,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 14.748.496,14 16.636.143,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 14.748.496,14 16.636.143,53

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,03 0,03 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,03 0,03

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 11.302.971,06 11.074.395,06 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ.& εμπράγματων ασφαλειών 11.302.971,06 11.074.395,06

11.302.971,09 11.074.395,09 11.302.971,09 11.074.395,09

 Ποσά κλειόμενης χρήσεως  2010  Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2010  ( 1 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεμβρίου 2010 )

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή του γηπέδου της εταιρείας έγινε στη χρήση 2008 και του κτιρίου στη χρήση 2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992. 2) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους € 9.250.000,00, για εξασφάλιση ομολογιακών
δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.2010 ανερχόταν στο ποσό των € 6.207.000,00.

μ ης χρή ς ρ ηγ μ ης χρή ς μ ης ρ ηγ μ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως  2010 χρήσεως  2009

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 4.977.650,72 7.431.075,84 Καθαρά αποτελέσματα ( ζημίες/κέρδη ) χρήσεως -1.212.792,68 320.120,86

Μείον: Κόστος πωλήσεων 3.968.773,78 4.532.839,16 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων -2.226.523,68 -2.428.340,29

Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως 1.008.876,94 2.898.236,68 (-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 208.557,22 47.571,26

Πλέον:   1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 167.925,15 221.430,68 -3.647.873,58 -2.155.790,69

Σύνολο 1.176.802,09 3.119.667,36 MEION : 

ΜΕΙΟΝ:  1. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 62.226,39

           (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 84.169,92 0,00 1α. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν. 3845/2010) 13.356,92 0,00           (κόστος υποαπασχολήσεως  αδράνειας) 84.169,92 0,00 1α. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν. 3845/2010) 13.356,92 0,00
              2. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.477.941,04 1.827.513,59 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 16.329,08 8.506,60

              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 381.617,46 1.943.728,42 575.446,43 2.402.960,02 Ζημίες εις νέο -3.677.559,58 -2.226.523,68

Μερικά αποτελέσματα ( ζημίες/κέρδη ) εκμεταλλεύσεως -766.926,33 716.707,34

ΠΛΕΟΝ:

             4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 151,91 667,72

     Μείον:

             3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 458.295,90 -458.143,99 407.653,07 -406.985,35           

Ολικά αποτελέσματα ( ζημίες/κέρδη ) εκμεταλλεύσεως -1.225.070,32 309.721,99 O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2011

ENA ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.Ολικά αποτελέσματα ( ζημίες/κέρδη ) εκμεταλλεύσεως -1.225.070,32 309.721,99 O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΟΥ  ∆.Σ.

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα

             1.΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 119.388,84 119.181,25

             2. Έκτακτα κέρδη 0,00 3.347,21

             3.΄Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 37.089,44 9.685,66 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ∆ΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

156.478,28 132.214,12 Α.∆.Τ  ΑΕ 063784

     Μείον:

             1.΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 32.646,00 19.077,26

2. Έκτακτες ζημίες 11.611,88 48.151,27

Α.∆.Τ  Η 325397

ENA ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ

             2. Έκτακτες ζημίες 11.611,88 48.151,27

             3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 99.942,76 22.786,72 Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

     4.  Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 144.200,64 12.277,64 31.800,00 121.815,25 10.398,87

Οργανικά και έκτακτα  αποτελέσματα ( ζημίες/κέρδη ) -1.212.792,68 320.120,86

ΜΕΙΟΝ:

     Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 1.436.002,42 1.567.378,48 ΕΛΕΝΗ Ν.ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ

     Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.436.002,42 0,00 1.567.378,48 0,00 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 16637

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Ζημίες/Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -1.212.792,68 320.120,86

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ∆εκεμβρίου 2010, 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 είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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

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 δικλείδες 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 δικλείδων 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), δεν έχουν διενεργηθεί, σε προηγούμενες χρήσεις, αποσβέσεις επί των «Κτιρίων και τεχνικών έργων» ποσού € 635.000,00, με συνέπεια το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Στα
κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ. «Απαιτήσεις», περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού € 558.000,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για τη ζημία που θα προκύψει
από τη μη είσπραξη μέρους των καθυστερημένων απαιτήσεων ποσού € 439.000,00, με συνέπεια οι Απαιτήσεις και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 439.000,00 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 257.000,00 και € 69.000.00
αντίστοιχα. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2010, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας, σε βάρος
των αποτελεσμάτων της κλειόμενης και προηγούμενων χρήσεων, πρόβλεψης ανέρχεται σε € 119.000,00, με συνέπεια να μην εμφανίζονται Προβλέψεις ποσού € 119.000,00, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 119.000,00 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά € 8.000,00. 4)
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), το κονδύλι Α.VI.1 «Καταθέσεις μετόχων» ποσού € 850.000,00 αφορά την αξία μεταχρονολογημένης επιταγής, η οποία λήφθηκε από τη μητρική εταιρεία, με συνέπεια ο λογαριασμός των
επιταγών εισπρακτέων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 5) ∆εν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. 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 Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2010, 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. Θέμα Έμφασης. Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη
στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων καθίσταται κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
Κ Ν 2190/1920 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 1) Μεταξύ των Απαιτήσεων της εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού € 3 87 εκατ οι οποίες εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Κ Ν 2190/1920 2) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την
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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. Θέμα Έμφασης. Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη
στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων καθίσταται κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
Κ.Ν.2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. 1) Μεταξύ των Απαιτήσεων της εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού € 3,87 εκατ. οι οποίες εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920. 2) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την
αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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