
Ετήσιες Οικονοµικές  Καταστάσεις  

του  2019 

«ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2019 31/12/2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατα πάγια     

Ακίνητα 6.1 5.588.035,98  4.701.306,75  

Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 2.087.259,42  1.560.374,53  

Λοιπός εξοπλισµός 6.1 385.292,34  465.661,26  

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 1.051.918,01  1.084.376,96  

Σύνολο 9.112.505,75  7.811.719,50  

      

Άυλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα 6.3 6.134,66  10.489,55  

Σύνολο 6.134,66  10.489,55  

      

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.4 677.579,84  444.952,95  

      

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Λοιπά 825.735,87  426.661,93  

Σύνολο 825.735,87  426.661,93  

      

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 10.621.956,12  8.693.823,93  

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα     

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 4.062.831,55  3.355.575,48  

Προκαταβολές για αποθέµατα 266.683,85  290.214,39  

Σύνολο 4.329.515,40  3.645.789,87  

      

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εµπορικές απαιτήσεις 7.1.1 8.226.735,45  9.289.809,87  

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 0,00  55.386,70  

Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 1.157.600,82  1.221.629,77  

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 7.1.3 10.689.512,65  4.495.363,16  

Προπληρωµένα έξοδα 65.583,83  36.071,07  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.1.4 19.577.164,46  21.985.162,90  

Σύνολο 39.716.597,21  37.083.423,47  

      

Σύνολο κυκλοφορούντων 44.046.112,61  40.729.213,34  

      

Σύνολο Ενεργητικού   54.668.068,73  49.423.037,27  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2019 31/12/2018 

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 εις 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 εις νέο 8. 36.752.089,03  32.246.811,36  

Σύνολο   45.974.251,21  41.468.973,54  

        

        

Σύνολο καθαρής θέσης   50.215.855,21  45.710.577,54  

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 9.1 54.328,55  45.475,79  

Λοιπές προβλέψεις   0,00  0,00  

Σύνολο   54.328,55  45.475,79  

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.1.2 13.990,00  19.790,00  

Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.3 65.509,72  71.368,54  

Σύνολο   79.499,72  91.158,54  

        

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Εµπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 3.122.580,47  2.412.351,72  

Λοιποί φόροι και τέλη   47.523,29  19.761,23  

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης   190.048,18  195.141,64  

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2  380.782,04  399.955,76  

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα   577.451,27  548.615,05  

Σύνολο   4.318.385,25  3.575.825,40  

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   4.397.884,97  3.666.983,94  

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 54.668.068,73  49.423.037,27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

της   «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

της περιόδου 1.1.2019 έως 31.12.2019 

 

 

  Σηµ. 31/12/2019 31/12/2018 

        

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11 43.152.178,56  46.269.784,03  

Κόστος πωλήσεων 11 (29.499.671,67) (31.281.591,37) 

Μικτό Αποτέλεσµα   13.652.506,89  14.988.192,66  

        

Λοιπά συνήθη έσοδα 11 85.209,14  78.943,69  

        

Έξοδα διοίκησης 11 (675.280,14) (615.313,91) 

Έξοδα διάθεσης 11 (7.423.288,44) (7.925.656,92) 

Λοιπά έξοδα και ζηµίες 11 (25.133,34) (12.618,90) 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 11 53.959,74  (66.991,07) 

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 11 27.228,49  12.285,73  

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία 11 0,00  0,00  

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 11 186.783,00  170.045,30  

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας 11 0,00  0,00  

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11 33.419,10  37.433,12  

Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων   5.915.404,44  6.666.319,70  

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 11 58.007,58  4.334,66  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11 (26.741,51) (12.696,48) 

Αποτέλεσµα προ φόρων   5.946.670,51  6.657.957,88  

        

Φόροι εισοδήµατος 17 (1.441.392,84) (1.974.773,37) 

        

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   4.505.277,67  4.683.184,51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  

 

 

 Σηµ. Κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 

νόµων & 

κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσµάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά 

ίδια 

κεφάλαια 

            

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

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 

και λάθη   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Εσωτερικές µεταφορές   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

∆ιανοµές στους φορείς   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  

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 

31/12/2018 8 4.241.604,00  1.413.924,13  7.808.238,05  32.246.811,36  45.710.577,54  

              

Υπόλοιπα 1/1/2019 4.241.604,00  1.413.924,13  7.808.238,05  32.246.811,36  45.710.577,54  

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Εσωτερικές µεταφορές   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

∆ιανοµές στους φορείς   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποτελέσµατα περιόδου   0,00  0,00  0,00  4.505.277,67  4.505.277,67  

Συνολική µεταβολή Ιδίων 

Κεφαλαίων περιόδου    0,00  0,00  0,00  4.505.277,67  4.505.277,67  

              

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 

31/12/2019 8 4.241.604,00  1.413.924,13  7.808.238,05  36.752.089,03  50.215.855,21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έµµεση Μέθοδος) 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτέλεσµα προ φόρων 5.946.670,51  6.657.957,88 

Πλέον ή µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 682.381,74  655.914,98  

Προβλέψεις 59.497,08  155.251,18 

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση στοιχείων (27.228,49) (12.263,03) 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων (186.783,00) (170.045,30) 

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στοιχείων (53.959,74) 66.991,07 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) (31.266,07) 8.361,82 

  6.389.312,03  7.362.168,60  

Πλέον ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης     

Μεταβολή αποθεµάτων (683.725,53) 464.267,39 

Μεταβολή απαιτήσεων 712.383,00  1.757.938,17 

Μεταβολή υποχρεώσεων 708.997,79  167.220,88 

Μείον:     

Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους (26.741,51) (12.696,48) 

Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος (1.441.392,84) (2.652.175,21) 

Σύνολο 5.658.832,94  7.086.723,35  

      

Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

(Πληρωµές) εισπράξεις για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων 

(1.984.649,21) (1.242.490,71) 

(Πληρωµές) / εισπράξεις για (απόκτηση) / πώληση επενδύσεων 

(6.140.189,75) (454.419,79) 

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

Τόκοι εισπραχθέντες 58.007,58  4.334,66 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00  0,00 

Σύνολο (8.066.831,38) (1.692.575,84) 

      

Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις (πληρωµές) από αύξηση (µείωση) κεφαλαίου 0,00  0,00  

Εισπράξεις (πληρωµές) από δάνεια 0,00  0,00  

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00  0,00  

Σύνολο 0,00  0,00  

      

Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων     

Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της 

χρήσης 
(2.407.998,44) 5.394.147,51  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 21.985.162,90  16.591.015,39  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 19.577.164,46  21.985.162,90  

 

 



 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας  

«ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας “ΑΦΟΙ 

ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η 

Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2019, τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας “ΑΦΟΙ 

ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά 

την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2019, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της 

ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  

 

Βάση γνώµης 

 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως 

αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες 

ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από 

την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα 

∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων 

∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 

και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας 

υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του 

προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

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

 

 

 

 



 

 

 

Άλλες πληροφορίες 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 

περιλαµβάνονται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την 

οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών 

Απαιτήσεων αλλά δεν περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση 

ελέγχου επί αυτών. 

 

Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 

και δεν εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα 

διασφάλισης επί αυτών. 

 

Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι 

να αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι 

άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις οικονοµικές καταστάσεις ή τις 

γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 

εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε 

υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε 

σχετικά µε το  θέµα αυτό.  

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 

απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

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

την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη 

συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 

Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες 

σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση 

ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να 



προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή 

αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές 

αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές 

καταστάσεις.  

 

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό 

σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις 

οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας 

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 

σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε 

λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε 

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας
.
 

 

• 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 της χρήσεως από τη διοίκηση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά 

τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε 

γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 

την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην 

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι  

 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα 

συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την 

ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 

συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των 

οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 

και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες 

συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 



Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, 

συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

 

 

 

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει 

καταρτισθεί  σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του 

Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία “ΑΦΟΙ 

ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α.Ε.” και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.  

 

 

 

 

Αθήνα, 3  Ιουλίου 2020 
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