"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
ΙΣΟΛΟ ΠΣΜ ΟΣ ΤΗ Σ 3 1η ς Δ Ε ΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
20η ΕΤΑΙΡΙΚ Η ΧΡ ΗΣΗ {lη ΙΑΝΟΥΑΡ!ΟΥ

2014 - 31

ΔΕΚΕΜΒΡ!ΟΥ

2014)

( ΠΟΣ Α ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ, Γ .Ε.ΜΗ

131721204000

ΕΝΕ ΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑθΗΤΙΚΟ
Π οσό κλειόμι;νης χρήσης

Αξία
~

κτήσεως

Ε=Ο ΔΑ ΕΓΚΑΊΑΠΑΣΕΩΣ

ποσά i-ιροηyοUμivης χi>ι1C:Jης 20Ί3

2014
Αναπ όσβεστη

Αξί α

Αξ ία

κτή σεως

Απ οσβtσε ι ς

Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις

Αξία

π οοα

Π οσό

κλειό μενης

nροηyούμενης
χρήσης 2013

χρήσης

2014

Α.. ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λο1nά έξοδα εγκοτοστάοεως

4.

12.955,99

12.955,80

12.955,99

0, 19

12. 955,80

0, 19

1.

Μετοχικά κεφάλαιο

(1
1.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕp ΓΗΤΙ ΚΟ

L

μ ετοχή των

60.000

Ευρώ)

60.000,00

Κaτaβλημtνο

3.
5.

Κτiριο και τεχν 1 κά έργο

6.

Έnιnλa 1<01 λο1nός εξοnλισμός

Μεταφορ1Ι(ά μέσο

307.227,40
14.268,29
611 .735,22_

296.110,71
4 .195,18
526.327,17

933.230,91

826.633,06

11.116,69
10 .073,11
85.408,05

307 .227,40
14.268,29
573 .794,9 2

228.861,60
1.912,18
481.486,57

78 .365,80
12.356,11
92 .308,35

106.597,85

895.290,61

712.260,35

183.030,26

111.

111.

3.

2.395,88

2.395,88

108.993,73

185.426,14

Λοωές μa ιφοπρόθεσμες aπα1τήσε1ς

-

-

Εnιχσρηyήσεις

Δωρεtς Παγίων

Αποθεματικά Κεφάλαια
Το ΚΤΙκό ο π οθε μaη κό
Έκτακτο οποθεμaηκό

ν.

Απστcλtσματα εις

Αποθtμοτο

1.
5.

101.925,99
776,13
102.702,12

138.030,53
1.556, 73
139.587,26

1.967.943,69
93.770,13
786.654,79
805.729,79
3.654.098,40

1.702.865,87
93.770,13
786 .654,79
857.411,67
3.440.702,46

Εμπορεύματα
Προκαταβολές γta ογορά αποθεμάτων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩ Ν ΚΕΦΑΜIΩΝ

[.
11.

1.

Πελάτες

3β.

Επ1τaγές σε καθυστέρηση {σφραγ 1σμέ νες)

10.
11.

Επ1σφολείς

-

Επίδικοι πελότες κa1 χρεώστες

Χρεώστες δ1όφορο1

2.
8.
11.

Χρr.όγρσφσ

3.

Λο1nά χρεόγραφο Ε.Α.Δ.Π.

3ο.

Λοιπό χρεόγραφο Α.Π . Θ .

44.584,91
68.786,21

Μείον : Προβλέψε ι ς γιο υποημήσε1ς
Ιν.

68 .786,21
44.584,91
26.022,25

· Β7 ..Ν 8 ,!:>Ί

Δόνε1a Τρ απεζών
Λοιπές μακροπρόθεσμες uποχρεώσε1ς

Τομεiο

3ο.

Κοτοθ έσε1ς όψεως κa1 προθε°"1iaς Α.Π.Θ .

3.408,71
91.936,05
184.119,31

Κaταθtσε1ς όψεως κa1 πpοθε°"1iaς Ε.Α.Δ.Π.

nρομηθευτές

2ο .

Επιταγές πληρωτέες {μεταχρονολογημένες)

3.

Τρόπεζες λογορ10°"1οί βροχυπρόθε°"1ων
Υποχρεώσε1ς ο π ό φόρους

276.055,36
27§λ64,b7

189.813,34
198.079,24

4.062.286,84

3.854.416,58

f..

1.232,64

0,00

4.172.513,40

4.039.842,91

στην επό μ ενη χρήση

Δ..

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣ Μ Ο Ι ΕΝΕpΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Έξοδο επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(

Β + Γ + Δ+Ε)

. :'.~5.029.~Ξ;.

469.780,00
500.742,75
970.522,75

0,00
354.116 75
354.116 75

1.148.031,88
4.235,17

1.174.182,37
85.294,56

152.946,21
35.784,33
39.085,63

714.481,66
56.524,12
45.602,22

nιστωτές Δ1όφορο1

llβ.

Υποχρεώσε ις προς Φο1τηηκή Λέσχη Π ο ν επ1οτημiου

Υποχρεώσε1ς προς το Α.Π.Θ.

45.840,00
52.765,28
1.809 .091,52
225.342,46
3.513.122,48

0,00
266.384,81
1.352.943,94
225.342,46
3.920.756 14

rn+nn

4.483.645,23

4.274.872,89

12.320, 40

0,00

4.172. 513,40

4.039.842,91

ΜΕΤΑΒΑΤΙ ΚΟΙ ΛΟΓΑpΙΑΣΜΟΙ ΠΑθΗΤΙΚΟΥ

2.

Έξοδο χρήσεως δεδουλευμένο

Γ ΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑθΗΤΙΚΟΥ

(

Α + Γ+ Δ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΗΟΙ Τ ΑΞ ΕΩΣ Χ ΡΕ ΩΣΤΙΚΟΙ

1.
2.

·< ,~9.3:15,45

.. JJ.J.452 2.1

Μοκροπρόθε°"1ες υποχρεώσεις π λη ρ ωτέες

11.
llo.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗDΚΟΥ (Δ!+Δ!Ι+ΔΙIΙ+ΔΙν\

- τέλη

Αοφολ1σηκοί Οργαν1°"1Οi

8.265,90
104.785,75
85.027,59

~

Βροχυnρόθεσμες υποχρεώσεις

5.
6.
7.

Διαθέσιμο

1.
3.

(AI+AIII+AIV±AV\

υποχρεώσεων

76.047,62

<Π . 32:J/50

63.424 81
81.017 74

Μακροnρόθεαμες unοχρεώσεις

1.
!!!.

6.934 61
24.527,54

ynοχpΕΩΣΕΙΣ

1.

Απαιτήσεις

16.847,68
745,25

vto

Υπόλοιπο ζημιών ε1ς νtο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕpΓΗΤΙΚΟ

1.

16.847,68
745,25

Αφορολόγητα οπο8εμaηκό ε1δ1κών
δ1οτόξεων κο1 νόμων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΌΚΟΥ (Γ!l±OJ!)

53.267 73

~

Εn1χορηγήσε1ς επενδύσεων πάγιου ενεργηηκού

1.
4.
5.

Συμμετοχtς και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικοvομι κές οnοιτήσεις

7.

Δισφορtς σvσnροσσρμογής
Εnεvδύσεωv

ιν.

Δ.,

60 .000,00

Εvσώμοπ:ς οκινητοnοιrjσειc;

11.

Αλλότρ10 περ1ου01οκό στο 1 χεiο

278.000,00

0,00

101.618,00
379 .618,00

72.132,00
72 .132,00

Χρεωσηκοί λογ/°"1οi εγγυήσεων Βι.
εμπράγματων οσφολε1ών

1.
2.

Δ1κa1ούχο1 αλλότριων nερ 1 ουσιοκών στο1χεiων

278.000,00

0,00

101.618,00

72.132,00
72.132,00

Π1στωηκοi λογ/σμ οί εγγυήσεων Βι.
ε μ ηρόγ μοτων aσφολε1ών

379.618,ΟΟ

Σ ΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.

Με απόφαση τοu Διοικητικού Σuμβοuλiοu η εταιρεία συμψήφισε, κοτό την 3 1η Δεκεμβρίου

2014,

το αποθεματικό οπό οπολλοοσόμενο της φορολογίας tσοδο ύψοuς ευρώ

56.490,20

με

ζημίες προηγούμενων χρήσεων σίιμφωνο μ ε τις διοτόξεις του Ν.4172/20 13.

2.
3.

Γιο την εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων, υπογράφηκε στ ι ς

06 .02.2014

σίι μ βοση σύστασης ενεχύρου επί των απαιτήσεων μι σθωμένου ακινήτου.

Στο κονδύλιο της προηγούμενης χρήσης tχουν γiνει ορ ι σμένες aνοκaτοτόξε ι ς ώστε να καταστούν ομοει δή και συγκρίσιμο με το αντίστοιχο της κλείομενης χρήσης .
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡ!ΟΥ

Ι.

2014 {!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡ!ΟΥ

:

Κόστος πωλήσεων

Μιιrrά Αnοτd.έσμοτα (κέρδ η) εκμεταλλεύσεως

:

Άλλο tσοδο εκμετολλεύοεως

Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1.

324.796,63
328.642,45

Έξοδο δ101κηηκής λε1τουργiος

3.

ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΔΙΑθΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2014)

Ποσά

Π οσά

κλειομενης

π ρο η yού μενη ς

2014
1.919.017,45
1.277.477 ,81
641 .539,64
4.032,13
645.571,77

Κύκλος εργασιών

nλtον

ΔΕΚΕΜΒΡ!ΟΥ

2013
2. 161.744,51
2.136 .269,08
25 .475,43
0,00
25.475,43

χρήσ η ς

χρήσ ης

Αποτελ έσ ματα εκ μεταλλ ε ύσεως
ΜΕ!ΟΝ

2014 - 31

Έξοδο λε1τουpγίος δ1οθέσεως

Μ[ρικά Αποτελ tσ μ ατα (ζη μί ες) ε κμεταλλεύσεως

358.271,04
153.544,73

653 .439,09
-7.867,31

Π οσά

Π οσά

κλειομενης

n ρο ηyούμενη ς

χρήσ η ς

Κα θα ρά Αη οττλtσματα (ζημίες) χρήσεως

(+):

ΜΕΙΟΝ

Μείωση ζημιών με συμψηφ. οφορ . οποθ. Ν.4172/2013

: 2.

2013

...,:::2

-t\l;ί.'.:' . 235,09

··1:?9. 3 15,<Ι:·,

73.569,64
0,00

-2~.cσ

56.490,20

Λo1noi μη ενσωμοτωμένο1 στο λε1τουργ1κό

κόστος φόροι

511.815,77
-486,340,34

χρήσ ης

Υn ό λο1πο οποτελt°"1ότων {ζημιών/κερδών)
προηγούμενων Χρήσεων

(+):

2014

Ζημiι:ς εις νtο

-6. 350,00

·7.650,00

.4 ()1.91":1 , Τι'

·4:;'.9.31:.:.45

ΠΛΕΟΝ (ή μ ε ί ον):

4.

1.420,80

2.320,41

Π ιστωη κοί τόκοι κο1 συναφή έσοδο

Μ[iον:

1.

Προβλtψε1ς vποημήσεως συμμετοχών κο1 χρεογpόφων

3.

Χpεωσηκοί τόκο~ & συναφή έξοδο

23.462,41
47.643,52

71.105,93

Ολικά Αnοτελtσμι:rτα (ζη μί ες ) ε ιφ εταλλεύσε ως
ΙΙ. Π ΛΕΟ Ν

(r'/

0,00
56.647,15

·68.785, 52

56.647,15

-55.226,35
-54 1.566, 69

-76.652,84

μείον): ΈΙCΤΟιrrα αnοτελtομι:rτα

1.

Έκτοκτο κο 1 ανόργανο έσοδο

3.

Έσοδο προηγουμένων χρήσεων

53 .267,73
2.902,42
56.170,15

59.676,31
569,22
60. 245,53

Μεiον:

1.

ΕΚΊ'ακτa κa1 ονόργονα έ.ξοδο

3.

Έξοδο προηγουμένων χρf\σεων

Ορyανιιι:.ά

5.808,12
2.513,71

4. 361,68
8.321,83

47.848 ,32

---~··~"~'~'~5

-28.804,52

& Έκτακτα Αποτελtσματα {ζη μ ίες)

13.913 93

·49~~;;~,~~

ΜΕΙΟΝ :

Σύνολο οποοβέοεων πογiων στο1χεiων
Μ είον:

01

114.378,55

155.426,55

οπό ουτές ενσωματωμένες στο
~ 11 ... . 373, 55

λε1τουργ1κό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζη μi ~ς) ΧΡ Η ΣΕΩ Σ προ φόρων

-28.8 04, 52

·49S.23S,09

ΝΙΚ ΟΛ Α Ο Σ Β ΑΡ ΣΑΚΕΛΗΣ
Α.Δ .Τ Π408151

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓ ΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς του ς Μετόχο υ ς της Εταιρείας

ETAIPEIA ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έκθεση ιπί των Οικονομrκών Καταστάσε:ων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομ ικέ ς καταστάσεις της Ε τα ιρείας «ΕΤ Α Ι ΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟ Ι ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Δ Ι ΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣ Ι ΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚ ΗΣ», οι οπο ί ες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων τ η ς χρήσεως που έληξε την ημερομην ία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές: Καταστάσεις:

Η δrοiκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτrση και εύλογη πα ρουσίαση αυτών των ο ι κονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από τ ο Ελλην ι κό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις δ1ατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ . Ν . 2190/1920, όπως
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η δ ι ο ίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίστατα1 δυνα τή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσ ι ώδη ανακρίβεια, που οφείλετα1 εiτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επi αυτών των οικονομ ι κών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας . Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα α υτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δ εοντολογiας, καθώς και να
σχεδ 1 άζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 0 1 κονομ1κές καταστάσε ις είνο1 απαλλαγμένες οπό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλα μ βάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζοντα ι στην κρίση του ελεγκτή περ ιλαμβ ανομ έν ης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων. π ου οφείλε τ ο~ εiτε σε απάτ η είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργοα
αυτών των εκ τιμ ήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δι κ λίδες που σχετ ίζοντα ι με την κα τάρτιση και εύλογη π αρουσίαση τ ων οικονομ1κών καταστάσεων τη ς εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικοσ1ών κατάλληλων γ ιο τις περιστάσεις, αλλ ά όχι με σκοπό την
έκφραση -γνώμης επί της α π οτελεσματικό τη τ ος των εσωτερικών δικλείδων τ ης εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης τη ν αξιολόγηση της καταλληλότητας τ ων λογιστικών αρχών και μεθόδων που χ ρησιμοποιήθηκαν κα1 του εύλογου των εκτι μή σεων π ου έγιναν από τη δ1οiκηση.
καθώς και αξιολόγηση της συνολ1κής παρ ουσίασης των ο ι κονομι κ ών κα ταστά σεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήριο που έχουμε συγκεντρώσε ι είναι επαρκή και κατάλληλο για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμη .
Βάση γ1α Γνώμη με Επ1φύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα : J) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών. που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/ 1920 και το ΕΓΛΣ, σε προηγούμενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεi, αποσβέσεις επi επίπλων κ α ι λοιπού εξοπλισμού συνολικού ποσού ευρώ 3 J .1 83 με
συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσεως ν α εμφανίζονται με ι ωμένα κατά το ποσό αυτό. 2} Κατά παρέκκλ1ση των λογιστικών αρχών. που προβλέ π ονται α π ό τον κωδ. Ν.2 1 90/1920 κα ι το ΕΓΛΣ, σε προ ηγού μ ενη χρήση, δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης τω ν χρεογράφων ποσού

ευρώ 19.265, με συνέπ εια 01 ζημίες της χρήσης να εμφανίζονται αυξημένες κατά το ποσό αυτό . 3} Στους λογαριασμούς των α παιτ ήσεων περ ι λομί)άνονται και απαιτήσε ις σε καθυστέρηση και επiδ~κες συνολικού ποσού ευρώ 1.789 .875. Κατά πα ρέκκλιση των λογ1στικών αρχών, που
προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/ 1920 κο1 το ΕΓ ΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχεηκή πρόβλεψη. Κατά την εκτίμηση μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των σπα1τήσεων αυτών έ πρ επε να έχει σχηματιστεi πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.789.875 που έπρεπε να βαρύνει

προηγούμενες χρήσεις. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων εμφανίζεται αυξημένη κατά ευρώ 1.789.875, τα iδ1α κεφάλα10 αυξημένο κατά ευρώ 430.985 κο1 οι υποχρεώσεις προς το Α .Π. Θ. αυξημένες κατά ευρώ 1.358.890.4) 01 φορολογικές
υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξετοσθε\ από ης φορολογικές αρχές γ1α τις χρήσεις 2010-2014. Ως εκ τούτου το φορολογ1κά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστ ικά. Η Ετοιρiα δεν έχε ι πρ οβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων
που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλονηκό φορολογικό έλεγχο κο~ δεν έχει σχηματiσει σχετική πρόβλεψη γιο αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκ τή σει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτ ί μηση του ύψους τ η ς πρόβλεψης πο υ τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφ ύλαξη
Κατά τη γνώμη μας. εκτός οπό τις επιπτώσεις των θεμάτων 1. 2 κα1 3 και τις πιθανές επ ι πτώσεις του θέματος 4, όπως μνημονεύον τ αι στην παράγραφο 'Βάση γ ια Γνώμη με Επιφύλαξη' , οι ανωτέρω ο ι κονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κά θε ουσιώδη άποψη, την

01κονομ1κή θέση της Εταφείας 11ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ Ι ΣΕΩΣ ΠΕΡ Ι ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜ Ι ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» κατά την 31ηΔεκεμβρίου2014 κο1 τη χρημ α τοο1κονομ1κή της επίδοση γ1α τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογισηκά
Πρότυπο που προδιαγράφονται οπό το Ελλ η ν1κό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 420 έως κο1 43γ του κωδ . Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέμ ατο ς

Εφιστούμε την προσοχή σος στη σημεiωση 14 του Προσαρτήμα τος , όπου αναφέρεται το θέμα όη στις 31 Δεκεμβρίου 2014. συντρέχε1 περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν . 2190/ 1920. Η Δ~οίκηση της Ετ αιρεί ας όπως αναφέρεται στη σημείωση 14 τ ου προσαρτήματος έχει
εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτή τ ων τη ς Ετ α ιρε ίας . Η επιτυχής ολο κλή ρωση του προγράμματ ος δεν μπορεί να διασφαλ ι στεί και, ως εκ τούτου.ο ι υφισ τάμ ενες συνθήκες
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβα 1 ότητος, η οποία μπορεi να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας .
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 11ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙ Η ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚ ΗΣ » γ1α τη χρήση που έληξε την 31ηΔεκεμβρίου2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογισ τ ή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με
επιφύλαξη την 24η Ιουλiου 2014 επi των οικονο μικ ών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας των θεμάτων σχετικών με τη μη δ ι ενέργεια αποσβέσεων σε προηγούμενες χρήσε~ς επί πάγιου εξοπλισμού , το μη σχηματισμό πρόβλεψης γιο απα ιτήσ εις σε καθυστέρηση, το μη
σχηματισμό συμπληρωματ1κής πρόβλεψης υπο τ iμησης χρεογράφων. το μη σχηματισμό πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων λόγω της μη εξέτα σης των φορολογ ικ ών δηλώσεων
της Εταιρείας γιο τις χρήσε1ς 2010 έως 2013 κα1 με θέμα έμφασης γ ι α το αρνηηκά ίδιο κεφάλαια κα ι το αρνητ ι κό κεφάλαιο κίνησης.

Αναφορά επί Άλλων Νομι κών και Κανονιστικών Θε:μάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία κο1 την αντισ το ίχηση τ ου περιεχομένου της Έκθεσης του Διοχειρ1στή με τις ανωτέρω 01κονομ1κές καταστάσε1ς, στα πλαίσια των οριζόμενων οπό τα άρθρο 430 κο1 37 τ ου Κ.Ν . 2190/1920. Σημειώνεται ότι κα τά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής του άρθρου

48 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θεσσολονiκη 12 Ιουνίου 2015
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