ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''' Σ. Κ Ο. Σ. Α. Σ. Ε. ''
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41721/22/Β/98/35, Γ.Ε.ΜΗ: 36556616000, ( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012

7.630.000,00
7.630.000,00

7.630.000,00
7.630.000,00

1.165.588,60
3.092.380,18
4.257.968,78

1.165.588,60
3.092.380,18
4.257.968,78

133.738,78
0,00
56.595.245,72
510.000,00
753.648,93
57.992.633,43

133.738,78
-18.705.098,14
56.595.245,72
510.000,00
753.648,93
39.287.535,29

-2.461.913,79
-2.461.913,79
67.418.688,42

-1.712.077,40
-1.712.077,40
49.463.426,67

73.774,70

73.774,70

682.400,00
137.919,64
820.319,64

792.700,00
136.989,64
929.689,64

551.164,74
146.246,11
0,00
6.707.949,09
1.492,66

340.099,73
146.246,11
4.278,23
6.632.388,63
5.881,37

154.535,24
20.527,30
220.600,00
14.388,37
7.816.903,51
8.637.223,15

246.187,89
28.379,89
110.300,00
1.554,00
7.515.315,85
8.445.005,49

1.022,24
1.022,24

118,95
118,95

76.130.708,51

57.982.325,81

495.620,00
507.620,00
495.620,00
2.084.183,85
2.193.957,37
2.084.183,85
2.579.803,85
2.701.577,37
2.579.803,85
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 2.040.500,00 Ευρώ για ασφάλεια τραπεζικού δανείου το ύψος του οποίου ανερχόταν στις 31.12.2013 στο ποσό των Ευρώ 903.000,00.
2. Τα γήπεδα και κτίρια της εταιρείας αναπροσαρμόσθηκαν στη χρήση 2012 σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

507.620,00
2.193.957,37
2.701.577,37

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

394.835,13
394.835,13

286.686,91
286.686,91

108.148,22
108.148,22

385.685,65
385.685,65

251.503,51
251.503,51

134.182,14
134.182,14

28.843.228,36
10.962.176,54

0,00
2.304.910,18

28.843.228,36
8.657.266,36

29.691.330,91
10.990.126,54

0,00
2.142.344,92

29.691.330,91
8.847.781,62

159.611,48
92.145,82
2.785.566,32
91.202,56
42.933.931,08

57.549,89
37.435,77
534.079,55
0,00
2.933.975,39

102.061,59
54.710,05
2.251.486,77
91.202,56
39.999.955,69

159.611,48
92.145,82
2.460.051,00
91.202,56
43.484.468,31

51.474,22
29.161,19
499.367,23
0,00
2.722.347,56

108.137,26
62.984,63
1.960.683,77
91.202,56
40.762.120,75

2.913.653,24
668.116,75
3.581.769,99
0,00

Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

2.913.653,24
668.116,75
3.581.769,99
3.103.784,16

3.581.769,99
363,90
3.582.133,89
43.582.089,58

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Α π ο θ έ μ α τ α
1.Εμπορεύματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

386.889,76
23.215,75
410.105,51

4.413.084,72
1.600.267,22
1.429.010,51

ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1.Μετοχές
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις

21.977.600,18
0,00

IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )

6.292.889,43
780.017,03
0,00

3.029.277,73
158.856,58
1.068.565,94
1.603.375,77
1.322,34
10.274.483,08

21.977.600,18
15.601.313,98

21.977.600,18

780.017,03
158.856,58
1.068.565,94
1.184.835,92
1.322,34
9.486.487,24

6.376.286,20

3.198,41
54.902,47
58.100,88
32.331.317,69

3.821,05
225.678,22
229.499,27
16.502.378,22

109.153,02
109.153,02

105.294,97
105.294,97

76.130.708,51

57.982.325,81

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Μείον:
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
625.554,87
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΄Εκτακτα αποτελέσματα
1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
8.553,59
2. ΄Εκτακτα κέρδη
28.692,36
Μείον :
1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα
18.145,39
2.Έκτακτες ζημίες
0,00
3. ΄Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
896,38
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Καλλιμώρος Γεράσιμος
Α.Δ.T. ΑΒ 075427

ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
1α.Ζημία από υποτίμηση συμμ.& χρεογρ.προς συμψηφισμό
3.Ειδικά αποθεματικά από μεταβίβαση περιουσίας Α.Σ.Ο.
4.Έκτακτα αποθεματικά
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
1α.Προμηθευτές από εκκαθάριση Α.Σ.Ο.
2α.Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λσμός βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ )

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εσοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 2. Εσοδα χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής
1.Διαφορές από αναπρ/γη αξίας συμμετοχών & χρεογρ.
2.Διαφορές από αναπρ/γη αξιών λοιπών περιουσ. στοιχ.

V.Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
477.985,83
363,90
478.349,73
41.240.470,48

0,00
21.133,55
21.133,55

ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) χαρτοφυλακίου
- χαρτοφυλακίου
- στις Τράπεζες προς είσπραξη
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες από εκκαθάριση Α.Σ.Ο
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκ/λων & πιστώσεων

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(100.000 μετοχές των € 76,30 )
1.Καταβλημένο

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

1.096.456,86
761.390,63
335.066,23
528.328,42
863.394,65
740.857,99
239.370,67

5.292.361,81
5.139.790,89
152.570,92
469.407,76
621.978,68
947.913,79
349.605,41

980.228,66
-116.834,01

266.889,70
13.330,62
280.220,32

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
-1.286.255,33
0,00
-100.813,74
-1.185.441,59
83.016,35
443.619,46
-1.712.077,40

332.612,38
22.919,66
355.532,04
100.813,74
620.070,42

720.884,16

37.245,95

10.447,16
70.518,41

80.965,57

19.041,77

22.156,88
161.759,35
142.412,03

326.328,26

625.554,87

1.297.519,20
-675.540,52

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
(-) Ζημία από υποτίμηση συμμ.& χρεογρ.προς συμψηφισμό
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1α. Φόρος μερισμάτων
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημίες εις νέον

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
-443.964,38
-1.712.077,40
0,00
-2.156.041,78
66.611,33
239.260,68
-2.461.913,79

-345.334,55
-462.168,56

18.204,18
-443.964,38

254.556,14
254.556,14

0,00

Σωτηρόπουλος Αθανάσιος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 713182

-245.362,69
-1.286.255,33

291.776,19
291.776,19

-443.964,38
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

-365.352,12
-1.040.892,64

0,00
-1.286.255,33

Πάτρα, 28 Μαίου 2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Χαλκιάς Γεράσιμος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 708804

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Α.Δ.Τ. ΑΑ 313796

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας'' ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΟΓΙΣΤΗ
'' με τον διακριτικό τίτλο '' Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε.'', που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008,
Πρός τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας '' ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ '' με τον διακριτικό τίτλο '' Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. ''
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, 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 έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΛογιστικάΠρότυπα 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 δικλίδες 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 απόουσιώδη 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 εκτίμησηςτων 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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων τηςεταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στους λογαριασμούς: «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ποσού ευρώ 2.913.653,24, «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις», ποσού ευρώ 668.116,75 και «Μετοχές» ποσού ευρώ 21.977.600,18, απεικονίζεται η αξία κτήσεως μετοχών ποσού ευρώ 3.581.769,99 έξιανωνύμων εταιρειών μη
εισηγμένων στο χρηματιστήριο, καθώς και η αξία κτήσεως μετοχών, ποσού ευρώ 21.977.600,18 πέντε ανωνύμων εταιρειών εισηγμένωνστο χρηματιστήριο. Η τρέχουσα αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 7.918.617,57. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται
από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των μετοχών για την προκύπτουσα διαφορά, ποσού ευρώ 17.640.752,60 , με συνέπεια η αξία των λογαριασμών «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις», «Συμμετοχές σε λοιπές
επιχειρήσεις» και «Μετοχές» να εμφανίζεται αυξημένη κατά ποσό 2.913.653,24, 218.305,75 και 14.508.793,61 ευρώ αντίστοιχα, τα‘Ίδια Κεφάλαια και τα Αποτελέσματα προηγουμένων Χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 17.640.752,60.
2. Στις Απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 3.950.000,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά
την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψηποσού ευρώ 3.500.000,00. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των Απαιτήσεων και τα Ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ
3.500.000,00 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 500.000,00 και 3.000.000,00 αντίστοιχα.
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου ταφορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
4. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 217855/25.2.2004 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας η "Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε." υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν το διαλυθέντα, με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2538/97, "Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός"
(Α.Σ.Ο.), ο οποίος τελεί υπό Εκκαθάριση. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση του Α.Σ.Ο και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αν θα επηρεασθούν οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στις παρατηρήσεις με αύξοντα αριθμό 1 και 2 και τιςπιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στις παρατηρήσεις με αριθμό 3 και 4 στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας: «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε.», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 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.
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. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, μέχρι συντάξεως της παρούσας, δεν συνέταξε
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις επικαλούμενη τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014
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