
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013  ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

ΑΞΙΑ          

ΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ                 

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ          

ΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ                 

ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

(16.10) 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 153.507,16 29.133,82 124.373,34 153.507,16 0,00 153.507,16

(16.13-4,6-7,9)4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 31.423,12 6.976,77 24.446,35 31.423,12 0,00 31.423,12 (40.00-01)Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)

184.930,28 36.110,59 148.819,69 184.930,28 0,00 184.930,28 1. Καταβλημένο 750.000,00 750.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις   (41.00)IΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 330.000,00 330.000,00

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 240.505,03 41.845,26 198.659,77 240.505,03 0,00 240.505,03

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις 2.137.114,12 222.409,46 1.914.704,66 2.136.794,12 0,00 2.136.794,12 ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

5. Μεταφορικά μέσα 51.502,64 6.928,31 44.574,33 51.502,64 0,00 51.502,64 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 455.937,97 517.876,85

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 47.913,03 21.877,33 26.035,70 47.514,66 0,00 47.514,66

# V. Αποτελέσματα εις νέο

# 2.477.034,82 293.060,36 2.183.974,46 2.476.316,45 0,00 2.476.316,45 (42.00) Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο (975.228,39) (1.255.488,91)

# Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.477.034,82 293.060,36 2.183.974,46 2.476.316,45 0,00 2.476.316,45 (42.02) Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων (1.793.483,31) (537.994,40)

# ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες (2.768.711,70) (1.793.483,31)

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 20.702,78 20.702,78 20.702,78 20.702,78 VI. Ποσά προορισμένα για αυξ. Κεφαλαίου

20.702,78 20.702,78 1. Καταθέσεις μετόχων 928.100,00 235.000,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AII+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) (304.673,73) 39.393,54

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.204.677,24 2.497.019,23

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου

Ι. Αποθέματα (45.10-12) από την υπηρεσία 11.372,01 0,00

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 538.619,10 230.252,68

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλωσιμα υλικά- Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας 3.551,28 34.445,91 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

542.170,38 264.698,59 (45.10-12) 2. Δάνεια τραπεζών 500.000,00 500.000,00

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Απαιτήσεις # 1. Προμηθευτές 997.028,64 1.006.914,93

1 Πελάτες 19.735,56 16.393,19 3. Τράπεζες-Λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 1.150.000,00 1.150.000,00

(33.00-02+.13-16+.95-96)11. Χρεώστες διάφοροι 56.702,37 179.828,60 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 29.201,52 10.893,70

(35) 12. Λ/σμοί διαχειρήσεως προκ/λών & πιστώσεων 3.985,56 4.667,61 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 139.339,70 52.741,86

80.423,49 200.889,40 11. Πιστωτές διάφοροι 455.624,37 344.874,87

# Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 2.771.194,23 2.565.425,36

IV. Διαθέσιμα #

(38.00) 1. Ταμείο 11.180,84 11.176,23 (Υπολ.Λ/53) Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.271.194,23 3.065.425,36

(38.03-06) 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 22,92 632,65

11.203,76 11.808,88

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 633.797,63 477.396,87

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(36.00) 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00 (56.01) 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.402,05 54.527,48

(36.01) 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 9.402,05 54.527,48

0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 2.987.294,56 3.159.346,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 2.987.294,56 3.159.346,38

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

(70-73) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 512.660,00 454.293,79 (88.00ή01) Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (975.228,39) (1.255.488,91)

Mείον : Κόστος πωλήσεων 1.159.210,49 1.105.238,66 (88.02-04) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)

(86.00.00)Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως (646.550,49) (650.944,87) προηγουμένων χρήσεων (1.793.483,31) (537.994,40)

Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλλέυσεως 3.852,03 2.936,00

Σύνολο (642.698,46) (648.008,87) Σύνολο (2.768.711,70) (1.793.483,31)

(86.00.02)ΜΕΙΟΝ :1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 332.276,35 432.742,48 (88.09) 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 (400,00)

(86.00.04) 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10.691,91 342.968,26 18.665,07 451.407,55 (08.98ή99) Ζημιές εις νέο (2.768.711,70) (1.793.883,31)

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετ/σεως (985.666,72) (1.099.416,42)

ΠΛΕΟΝ (ή μείον):               Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
(76.02-98πλην76.04)4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 (42.00) 8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (2.768.711,70) (1.793.883,31)

Μείον : (2.768.711,70) (1.793.883,31)

(65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31.806,16 (31.806,16) 153.749,58 (153.749,58)

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλ/σεως (1.017.472,88) (1.253.166,00)

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πλέον:

1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 61.938,88 61.938,88 61.938,88

(81.01) Μείον :

(81.03) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 19.694,39 942,77

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 19.694,39 (19.694,39) 1.380,14 2.322,91 (2.322,91) ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
(81.00) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (975.228,39) (1.255.488,91) ΑΔΤ Σ 206517 ΑΔΤ Π 727635

(81.02) Μείον :

(82.00)  Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 329.170,95 0,00

(83) Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (329.170,95) 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (975.228,39) (1.255.488,91)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ζαλόγγου 4 & Λεωφόρος Μεσογείων

Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 162

Αρ.ΓΕΜΗ 19739028000

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014-31.12.2014)

(ποσά σε ευρώ)

(+) ή (-) :

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Αντ. Γεωργίου

Α.Μ.ΣΟΕΛ : 12951

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014-31.12.2014)

ΠΑΠΠΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΔΤ ΑΕ 770762

Φιλιάτες  28 Μαίου 2015

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 

 Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων  Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 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 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. 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 δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και 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: 1. Οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 έως 2014 συμπεριλαμβανομένης. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 2. Η 
εταιρεία βασιζόμενη στην ευχέρεια που παρέχει ο φορολογικός νόμος, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν διενήργησε κατά τις προηγούμενες χρήσεις αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της, οι 
οποίες ανέρχονται 254 χιλιάδες ευρώ περίπου. Από την ενέργεια αυτή εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα τα Ενσώματα Πάγια και τα Ίδια Κεφάλαια  Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές 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 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 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. Θέμα Έμφασης Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά 2.137 χιλ. ευρώ, καθώς επίσης πραγματοποιούνται σημαντικού ύψους λειτουργικές ζημιές το σωρευμένο υπόλοιπο των οποίων ανέρχονταν σε 2.769 χιλ. ευρώ και ως αποτέλεσμα το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων καθίσταται αρνητικό. Τα 
δεδομένα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής θέσης της 
Εταιρείας και την εξασφάλιση της ομαλής συνέχισης της λειτουργίας της. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων, ή 
άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν, αν η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της. 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. Κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 


