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Ετήσιε̋ Οικονομικέ̋  Καταστάσει̋  

του  2018 

«ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια      

Ακίνητα 6.1 4.701.306,75  4.352.177,62  

Μηχανολογικό̋ εξοπλισμό̋ 6.1 1.560.374,53  1.553.324,22  

Λοιπό̋ εξοπλισμό̋ 6.1 465.661,26  537.860,12  

Επενδύσει̋ σε ακίνητα 6.2 1.084.376,96  1.100.153,26  

Σύνολο  7.811.719,50  7.543.515,22  

       

Άυλα πάγια στοιχεία      

Λοιπά άυλα 6.3 10.489,55  19.302,69  

Σύνολο  10.489,55  19.302,69  

       

Προκαταβολέ̋ και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

υπό κατασκευή 6.4 444.952,95  111.364,15  

       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Λοιπά  426.661,93  371.620,03  

Σύνολο  426.661,93  371.620,03  

       

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  8.693.823,93  8.045.802,09  

       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα      

Πρώτε̋ ύλε̋ και διάφορα υλικά  3.355.575,48  3.716.768,28  

Προκαταβολέ̋ για αποθέματα  290.214,39  393.288,98  

Σύνολο  3.645.789,87  4.110.057,26  

       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολέ̋      

Εμπορικέ̋ απαιτήσει̋ 7.1.1 9.289.809,87  11.965.881,88  

Δουλευμένα έσοδα περιόδου  55.386,70  8.391,60  

Λοιπέ̋ απαιτήσει̋ 7.1.2 1.221.629,77  551.305,42  

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.1.3 4.495.363,16  3.937.889,14  

Προπληρωμένα έξοδα  36.071,07  42.231,54  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.4 21.985.162,90  16.591.015,39  

Σύνολο  37.083.423,47  33.096.714,97  

       

Σύνολο κυκλοφορούντων  40.729.213,34  37.206.772,23  

       

Σύνολο Ενεργητικού   49.423.037,27  45.252.574,32  

 

Mary
Text Box
http://www.balakanakis.gr/pdf/isologismos2018.pdf
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 8. 4.241.604,00  4.241.604,00  

Σύνολο   4.241.604,00  4.241.604,00  

        

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα ει̋ νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8. 1.413.924,13  1.413.924,13  

Αφορολόγητα αποθεματικά 8. 7.808.238,05  7.808.238,05  

Αποτελέσματα ει̋ νέο 8. 32.246.811,36  27.563.626,85  

Σύνολο   41.468.973,54  36.785.789,03  

        

        

Σύνολο καθαρή̋ θέση̋   45.710.577,54  41.027.393,03  

        

Προβλέψει̋       

Προβλέψει̋ για παροχέ̋ σε εργαζομένου̋ 9.1 45.475,79  42.157,57  

Σύνολο   45.475,79  42.157,57  

        

Υποχρεώσει̋       

Μακροπρόθεσμε̋ Υποχρεώσει̋       

Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 10.1.2 19.790,00  17.090,00  

Κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋ 10.1.3 71.368,54  77.227,36  

Σύνολο   91.158,54  94.317,36  

        

Βραχυπρόθεσμε̋ Υποχρεώσει̋       

Εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋ 10.2.1 2.412.351,72  2.520.097,66  

Φόρο̋ εισοδήματο̋   0,00  321.506,48  

Λοιποί φόροι και τέλη   19.761,23  25.094,53  

Οργανισμοί κοινωνική̋ ασφάλιση̋   195.141,64  207.252,35  

Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ 10.2.2 399.955,76  441.605,98  

Έξοδα χρήσεω̋ δουλευμένα   548.615,05  573.149,36  

Σύνολο   3.575.825,40  4.088.706,36  

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   3.666.983,94  4.183.023,72  

        

Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 49.423.037,27  45.252.574,32  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

τη̋   «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

τη̋ περιόδου 1.1.2018 έω̋ 31.12.2018 

 

 

    31/12/2018 31/12/2017 

        

Κύκλο̋ εργασιών (καθαρό̋) 11. 46.269.784,03  46.169.276,26  

Κόστο̋ πωλήσεων   (31.281.591,37) (30.716.741,20) 

Μικτό Αποτέλεσμα   14.988.192,66  15.452.535,06  

        

Λοιπά συνήθη έσοδα 11. 78.943,69  83.132,06  

        

Έξοδα διοίκηση̋ 11. (615.313,91) (637.654,26) 

Έξοδα διάθεση̋ 11. (7.925.656,92) (7.099.415,77) 

Λοιπά έξοδα και ζημίε̋ 11. (12.618,90) (28.941,37) 

Απομειώσει̋ περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 11. (66.991,07) (6.756,42) 

Κέρδη και ζημίε̋ από διάθεση μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 11. 12.285,73  0,00  

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 11. 170.045,30  26.840,64  

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11. 37.433,12  52.069,50  

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   6.666.319,70  7.841.809,44  

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 11. 4.334,66  4.727,84  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11. (12.696,48) (14.187,85) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   6.657.957,88  7.832.349,43  

        

Φόροι εισοδήματο̋ 17. (1.974.773,37) (2.328.818,79) 

        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρου̋   4.683.184,51  5.503.530,64  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημ. Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

νόμων & 

κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Ει̋ Νέο 

Συνολικά ίδια 

κεφάλαια 

             

Υπόλοιπα 1/1/2017   4.241.604,00  1.413.924,13  7.808.238,05  22.060.096,21  35.523.862,39  

Μεταβολέ̋ λογιστικών πολιτικών και 

λάθη   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Μεταβολέ̋ στοιχείων στην περίοδο   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Εσωτερικέ̋ μεταφορέ̋   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Διανομέ̋ στου̋ φορεί̋   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου   0,00  0,00  0,00  5.503.530,64  5.503.530,64  

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων τη̋ 

31/12/2017 8 4.241.604,00  1.413.924,13  7.808.238,05  27.563.626,85  41.027.393,03  

       

Υπόλοιπα 1/1/2018   4.241.604,00  1.413.924,13  7.808.238,05  27.563.626,85  41.027.393,03  

Μεταβολέ̋ στοιχείων στην περίοδο   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Εσωτερικέ̋ μεταφορέ̋   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Διανομέ̋ στου̋ φορεί̋   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου   0,00  0,00  0,00  4.683.184,51  4.683.184,51  

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου    0,00  0,00  0,00  4.683.184,51  4.683.184,51  

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων τη̋ 

31/12/2018 8 4.241.604,00  1.413.924,13  7.808.238,05  32.246.811,36  45.710.577,54  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδο̋) 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Χρηματοροέ̋ από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋     

Αποτέλεσμα προ φόρων 6.657.957,88  7.832.349,43  

Πλέον ή μείον προσαρμογέ̋ για:     

Αποσβέσει̋ και απομειώσει̋ ενσώματων και άυλων πάγιων 655.914,98  679.140,58  

Προβλέψει̋ 155.251,18  42.157,57  

Κέρδη και ζημίε̋ από διάθεση στοιχείων (12.263,03) (19.879,77) 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων (170.045,30) (26.840,64) 

Κέρδη και ζημίε̋ από επιμέτρηση στοιχείων 66.991,07  6.756,42  

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 8.361,82  9.460,01  

  7.362.168,60  8.523.143,60  

Πλέον ή μείον μεταβολέ̋ λογαριασμών κεφαλαίου κίνηση̋     

Μεταβολή αποθεμάτων 464.267,39  (1.279.396,37) 

Μεταβολή απαιτήσεων 1.757.938,17  4.579.772,85  

Μεταβολή υποχρεώσεων 167.220,88  105.443,62  

Μείον:     

Πληρωμέ̋ για χρεωστικού̋ τόκου̋ (12.696,48) (14.187,85) 

Πληρωμέ̋ για φόρο εισοδήματο̋ (2.652.175,21) (1.985.618,42) 

Σύνολο 7.086.723,35  9.929.157,43  

      

Χρηματοροέ̋ από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋     

(Πληρωμέ̋) εισπράξει̋ για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων (1.242.490,71) (1.880.503,35) 

(Πληρωμέ̋) / εισπράξει̋ για (απόκτηση) / πώληση επενδύσεων (454.419,79) (3.899.704,92) 

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) 0,00  0,00  

Τόκοι εισπραχθέντε̋ 4.334,66  4.727,84  

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00  0,00  

Σύνολο (1.692.575,84) (5.775.480,43) 

      

Χρηματοροέ̋ από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋     

Εισπράξει̋ (πληρωμέ̋) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 0,00  0,00  

Εισπράξει̋ (πληρωμέ̋) από δάνεια 0,00  0,00  

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00  0,00  

Σύνολο 0,00  0,00  

      

Συμφωνία μεταβολή̋ διαθεσίμων     

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τη̋ 

χρήση̋ 5.394.147,51  4.153.677,00  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή τη̋ περιόδου 16.591.015,39  12.437.338,39  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλο̋ τη̋ περιόδου 21.985.162,90  16.591.015,39  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προ̋ του̋ Μετόχου̋ τη̋ εταιρεία̋  

«ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ εταιρεία̋ «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίε̋ αποτελούνται από τον ισολογισμό τη̋ 31η̋
 Δεκεμβρίου 

2018, τι̋ καταστάσει̋ αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρή̋ θέση̋ και ταμειακών ροών τη̋ χρήσεω̋ που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώ̋ και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μα̋, οι συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση τη̋ εταιρεία̋ «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά 

την 31η
 Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική τη̋ επίδοση και τι̋ ταμειακέ̋ τη̋ ροέ̋ για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν.4308/2014 όπω̋ ισχύει.   

 

Βάση γνώμη̋ 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μα̋ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπω̋ αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνε̋ μα̋, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα τη̋ 

έκθεσή̋ μα̋ “Ευθύνε̋ ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 

Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μα̋, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογία̋ για Επαγγελματίε̋ 

Ελεγκτέ̋ του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογία̋ Ελεγκτών, όπω̋ αυτό̋ έχει ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία και τι̋ απαιτήσει̋ δεοντολογία̋ που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τι̋ δεοντολογικέ̋ μα̋ υποχρεώσει̋ σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ ισχύουσα̋ 

νομοθεσία̋ και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογία̋. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μα̋. 

 

Άλλε̋ πληροφορίε̋ 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τι̋ άλλε̋ πληροφορίε̋. Οι άλλε̋ πληροφορίε̋ περιλαμβάνονται στην Έκθεση 

Διαχείριση̋ του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών 

και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ και την έκθεση ελέγχου επί 

αυτών. Η γνώμη μα̋ επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τι̋ άλλε̋ πληροφορίε̋ και δεν εκφράζουμε 

με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφή̋ συμπέρασμα διασφάλιση̋ επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μα̋ επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μα̋ είναι να αναγνώσουμε τι̋ άλλε̋ 

πληροφορίε̋ και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλε̋ πληροφορίε̋ είναι ουσιωδώ̋ ασυνεπεί̋ με τι̋ 

οικονομικέ̋ καταστάσει̋ ή τι̋ γνώσει̋ που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώ̋ φαίνεται να είναι ουσιωδώ̋ 

εσφαλμένε̋. Εάν, με βάση τι̋ εργασίε̋ που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδε̋ 

σφάλμα σε αυτέ̋ τι̋ άλλε̋ πληροφορίε̋, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονό̋ αυτό. Δεν έχουμε 

τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

 

Ευθύνε̋ τη̋ διοίκηση̋ επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τι̋ διατάξει̋ του Ν.4308/2014 όπω̋ ισχύει, όπω̋ και για εκείνε̋ τι̋ δικλίδε̋ εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ω̋ απαραίτητε̋, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδε̋ σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση τη̋ ικανότητα̋ 

τη̋ Εταιρεία̋ να συνεχίσει τη δραστηριότητά τη̋, γνωστοποιώντα̋ όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση,  

τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση τη̋ λογιστική̋ αρχή̋ τη̋ συνεχιζόμενη̋ 

δραστηριότητα̋, εκτό̋ και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να  
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διακόψει τη δραστηριότητά τη̋ ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτέ̋ τι̋ 

ενέργειε̋. 

 

 

Ευθύνε̋ ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μα̋ είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικέ̋ καταστάσει̋, στο σύνολο 

του̋, είναι απαλλαγμένε̋ από ουσιώδε̋ σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋ και να εκδώσουμε 

έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μα̋. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχο̋ που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπω̋ αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδε̋ σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα 

δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθο̋ και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 

μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τι̋ οικονομικέ̋ αποφάσει̋ των χρηστών, που λαμβάνονται με 

βάση αυτέ̋ τι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋.  

 

Ω̋ καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπω̋ αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίση̋: 

· Εντοπίζουμε και αξιολογούμε του̋ κινδύνου̋ ουσιώδου̋ σφάλματο̋ στι̋ οικονομικέ̋ 

καταστάσει̋, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋, σχεδιάζοντα̋ και διενεργώντα̋ ελεγκτικέ̋ 

διαδικασίε̋ που ανταποκρίνονται στου̋ κινδύνου̋ αυτού̋ και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 

επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση  

για τη γνώμη μα̋. Ο κίνδυνο̋ μη εντοπισμού ουσιώδου̋ σφάλματο̋ που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερο̋ από αυτόν που οφείλεται σε λάθο̋, καθώ̋ η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 

πλαστογραφία, εσκεμμένε̋ παραλείψει̋, ψευδεί̋ διαβεβαιώσει̋ ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

· Κατανοούμε τι̋ δικλίδε̋ εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τι̋ περιστάσει̋, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση 

γνώμη̋ επί τη̋ αποτελεσματικότητα̋ των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου τη̋ Εταιρεία̋. 

· Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

· Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα τη̋ χρήσεω̋ από τη διοίκηση τη̋ λογιστική̋ αρχή̋ τη̋ 

συνεχιζόμενη̋ δραστηριότητα̋ και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδη̋ αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκε̋ που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ω̋ προ̋ την ικανότητα τη̋ Εταιρεία̋ να συνεχίσει τη δραστηριότητά τη̋. Εάν συμπεράνουμε 

ότι υφίσταται ουσιώδη̋ αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την 

προσοχή στι̋ σχετικέ̋ γνωστοποιήσει̋ των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτέ̋ οι γνωστοποιήσει̋ 

είναι ανεπαρκεί̋ να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μα̋. Τα συμπεράσματά μα̋ βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία τη̋ έκθεση̋ ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 

συνθήκε̋ ενδέχεται να έχουν ω̋ αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ω̋ συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

· Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώ̋ και το κατά πόσο οι οικονομικέ̋ 

καταστάσει̋ απεικονίζουν τι̋ υποκείμενε̋ συναλλαγέ̋ και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η 

εύλογη παρουσίαση. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρο̋ και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώ̋ και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στι̋ δικλίδε̋ εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μα̋. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση τη̋ Έκθεση̋ Διαχείριση̋ του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρο̋ Β) του Ν. 4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

 

α)  Κατά τη γνώμη μα̋ η Έκθεση Διαχείριση̋ του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τι̋ 

ισχύουσε̋ νομικέ̋ απαιτήσει̋ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτή̋ αντιστοιχεί με τι̋ 

συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ χρήσεω̋ που έληξε την 31.12.2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μα̋, για την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον τη̋, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδει̋ ανακρίβειε̋ στην 

Έκθεση Διαχείριση̋ του Διοικητικού τη̋ Συμβουλίου. 

 

 

                 Αθήνα, 26  Ιουλίου 2019 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 31631 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλο̋ Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
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