
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 — 56η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 — 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 481/01/Β/86/482  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 335.204,53 144.173,51 191.031,02 67.253,55 30.324,80 36.928,75
============= ============= ============= ============= ==========================

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα—Οικόπεδα 1.623.716,54 — 1.623.716,54 1.623.716,54 — 1.623.716,54
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 6.210.884,07 4.386.405,35 1.824.478,72 6.108.349,07 4.171.714,84 1.936.634,23
4. Μηχ/τα—τεχν. εγκ/σεις & λοιπός µηχ. εξοπλισµός 1.058.668,79 785.747,31 272.921,48 1.071.483,46 760.514,42 310.969,04
5. Μεταφορικά µέσα 457.475,06 341.503,86 115.971,20 464.974,91 303.454,97 161.519,94
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.495.253,36 1.459.958,28 35.295,08 1.474.007,33 1.455.098,02 18.909,31--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 10.845.997,82 6.973.614,80 3.872.383,02 10.742.531,31 6.690.782,25 4.051.749,06
============= ============= ============= ============= ==========================

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµατ/κές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 2.792.692,23 2.792.692,23
5. Γραµµάτια εισπρακτέα µακρ/σµης λήξεως

— Στο χαρτοφυλάκιο 1.938.928,35 1.260.374,44
— Στις τράπεζες για είσπραξη 155.166,80 272.985,80
— Στις τράπεζες σε εγγύηση 6.976.049,35 9.070.144,50 9.107.243,98 10.640.604,22--------------------------------------- ---------------------------------------
Μείον: α) Μη δουλευµένοι τόκοι 605.760,55 672.532,00

β) Εισπραχθέντα 311.039,93 916.800,48 8.153.344,02 341.818,93 1.014.350,93 9.626.253,29--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.894,98 5.894,98--------------------------------------- ---------------------------------------

10.951.931,23 12.424.840,50
============= =============

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 14.824.314,25 16.476.589,56
============= =============

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα

1. Εµπορεύµατα 17.908.359,94 15.515.650,08
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 589.033,57 144.469,68--------------------------------------- ---------------------------------------

18.497.393,51 15.660.119,76
============= =============

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 7.787.170,48 9.417.783,83
2. Γραµµάτια εισπρακτέα

— Στο χαρτοφυλάκιο 4.733.718,55 4.175.547,37
— Στις τράπεζες για είσπραξη 117.799,00 314.680,00
— Στις τράπεζες σε εγγύηση 12.020.949,67 16.872.467,22 10.342.682,34 14.832.909,71--------------------------------------- ---------------------------------------
Μείον: α) Μη δουλευµένοι τόκοι 721.165,92 924.801,29

β) Εισπραχθέντα 495.429,28 1.216.595,20 15.655.872,02 398.032,87 1.322.834,16 13.510.075,55--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 5.243.859,48 5.366.318,22

3α. Επιταγές εισπρακτέες 884.432,29 1.676.908,48
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 220.886,39 220.886,39

8. ∆εσµευµένοι λογ/σµοί καταθέσεων 4.044.403,60 —
10. Επισφαλείς — Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 440.709,75 449.634,45

Μείον: Προβλέψεις 67.058,65 373.651,10 96.897,92 352.736,53--------------------------------------- ---------------------------------------
11. Χρεώστες διάφοροι 748.535,29 2.708.682,17
12. Λογ/σµοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων 1.984,61 2.600,49--------------------------------------- ---------------------------------------

34.960.795,26 33.255.991,66
============= =============

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο 4.027,38 13.913,97
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 1.362.330,63 2.136.834,18--------------------------------------- ---------------------------------------

1.366.358,01 2.150.748,15
============= =============

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 54.824.546,78 51.066.859,57
============= =============

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόµενων χρήσεων 61.036,63 45.232,46
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 256.514,12 366.152,33
3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 5.143,99 5.245,11--------------------------------------- ---------------------------------------

322.694,74 416.629,90
============= =============

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 70.162.586,79 67.997.007,78
============= =============

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµ. ασφαλειών 26.913.235,62 23.293.642,02

============= =============

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 — 31.12.2014)

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 38.478.430,29 28.842.976,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων 29.388.216,85 21.052.350,12--------------------------------------- ---------------------------------------
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 9.090.213,44 7.790.626,06
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 78.242,55 104.790,63--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο 9.168.455,99 7.895.416,69
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.808.394,69 2.807.041,44

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.685.389,47 9.493.784,16 6.592.003,87 9.399.045,31--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως —325.328,17 —1.503.628,62
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1.433.134,08 1.688.473,55
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 2.463.350,85 1.030.216,77 2.723.395,27 1.034.921,72--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως —1.355.544,94 —2.538.550,34
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα

1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 7.447,85 18.222,47
2. Εκτακτα κέρδη 5.293,83 12.741,68 1.356,06 19.578,53--------------------------------------- ---------------------------------------

Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 5.740,81 9.609,10
2. Εκτακτες ζηµίες 11.436,82 17.177,63 —4.435,95 13.785,13 23.394,23 —3.815,70--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) —1.359.980,89 —2.542.366,04
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 450.924,59 339.464,69

Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 450.924,59 — 339.464,69 —--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ —1.359.980,89 —2.542.366,04

============= =============

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31.12.2014 31.12.2013
Ιδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2014 & 01.01.2013) 18.167.922,94 20.731.597,71
Ζηµίες χρήσεως —1.359.980,89 —2.542.366,04--------------------------------------- ---------------------------------------

16.807.942,05 18.189.231,67
Καθαρά ποσά καταχωρηµένα απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια —2.339.151,17 —21.308,73--------------------------------------- ---------------------------------------
Ιδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 & 31.12.2013) 14.468.790,88 18.167.922,94

============= =============

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

(11.267.000 µετοχές του 1,00 ευρώ)
1. Καταβληµένο 11.267.000,00 11.267.000,00

============= =============

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής—
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
συµµετοχών & χρεογράφων 1.171.985,73 1.171.985,73

============= =============

ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό 1.570.678,55 1.570.678,55
4. Εκτακτα αποθεµατικά 12.035.931,05 12.035.931,05
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά

ειδικών διατάξεων νόµων 164.150,24 164.150,24--------------------------------------- ---------------------------------------
13.770.759,84 13.770.759,84

============= =============

V. Αποτελέσµατα εις νέο
1. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο —3.699.132,06 —2.563.674,77
2. Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων —8.041.822,63 —5.478.147,86--------------------------------------- ---------------------------------------

—11.740.954,69 —8.041.822,63
============= =============

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 14.468.790,88 18.167.922,94
============= =============

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

& έκτακτα έξοδα 2.295.670,47 —
============= =============

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Οµολογιακά δάνεια 13.932.000,00 15.920.000,00
============= =============

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές 1.391.283,34 1.205.785,14
2. Γραµµάτια πληρωτέα 8.934.494,98 5.714.563,23

2α. Επιταγές πληρωτέες — 88.397,64
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σµων υποχρεώσεων 12.875.939,58 19.913.833,12
4. Προκαταβολές πελατών 1.495.598,65 1.355.500,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους—τέλη 114.817,21 682.033,87
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 189.463,16 205.362,85
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

πληρωτέες στην επόµενη χρήση 13.948.000,00 4.160.070,00
11. Πιστωτές διάφοροι 132.539,35 121.743,64--------------------------------------- ---------------------------------------

39.082.136,27 33.447.290,34
============= =============

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 53.014.136,27 49.367.290,34
============= =============

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 392.022,79 456.335,05
3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού —8.033,62 5.459,45--------------------------------------- ---------------------------------------

383.989,17 461.794,50
============= =============

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 70.162.586,79 67.997.007,78
============= =============

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσ. & εµπράγµ. ασφαλειών 26.913.235,62 23.293.642,02

============= =============

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως —1.359.980,89 —2.542.366,04
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ζηµιών) προηγ. χρήσεων —8.041.822,63 —5.478.147,86--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο —9.401.803,52 —8.020.513,90
Μείον:  2. Λοιποί µη ενσωµ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι 43.480,70 21.308,73

2α. Προβλ. για φόρους διαφορών φορολ. ελέγχου 2.295.670,47 —--------------------------------------- ---------------------------------------
Ζηµίες εις νέο —11.740.954,69 —8.041.822,63

============= =============

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

31.12.2014 31.12.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες 43.968.954,58 35.591.641,63
Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές & εργαζόµενους —44.071.000,89 —24.119.832,72--------------------------------------- ---------------------------------------
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες —102.046,31 11.471.808,91--------------------------------------- ---------------------------------------
Καθαρές ταµειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες —102.046,31 11.471.808,91

============= =============
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσωµάτων
παγίων & άϋλων στοιχείων —445.577,00 —24.414,04
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών, ενσωµάτων
παγίων, άϋλων στοιχείων & χρηµ/κών στοιχείων 25.035,61 12.801,09
Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα & ενοίκια
των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων 6.377,76 5.933,92--------------------------------------- ---------------------------------------
Καθαρές ταµειακές ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες —414.163,63 —5.679,03

============= =============
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 11.221.064,08 7.200.000,00
Πληρωµές για δάνεια & τόκους —11.489.244,39 —17.656.826,13--------------------------------------- ---------------------------------------
Καθαρές ταµειακές ροές από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες —268.180,31 —10.456.826,13

============= =============
Καθαρή µείωση/αύξηση ταµειακών διαθεσίµων χρήσεως —784.390,25 1.009.303,75
Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως 2.150.748,15 1.141.444,40
Ταµειακά διαθέσιµα στη λήξη της χρήσεως 1.366.358,01 2.150.748,15

Αθήνα, 22 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 506467

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 576564

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Β. ΤΑΡΑΝΤΟΥ
Α.∆.Τ. Τ 092258 / ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0090785—Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Σε εγγύηση των απαιτήσεων, η Εταιρία παρακρατεί την κυριότητα των πωλουµένων εµπορευµάτων µέχρι τελικής εξοφλήσεώς τους. 2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως τη χρήση 2008. Οι χρήσεις 2009 έως 2010 δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές, ενώ για τις χρήσεις 2011 έως 2014 η Εταιρία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ — Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ - Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία (εφεξής "η Εταιρεία"), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική νοµοθεσία και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του ΚΝ 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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, αλλά 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 έλεγχό µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα: 1. Οι λογαριασµοί απαιτήσεων από πελάτες, γραµµάτια και από επισφαλείς-επίδικους πελάτες περιλαµβάνουν υπόλοιπα η είσπραξη των οποίων
καθυστερεί επί µακρόν συνολικού ποσού 2.684 χιλ. Ευρώ περίπου, για τα οποία, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των εν λόγω απαιτήσεων και τα
Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αντίστοιχα αυξηµένα κατά 2.684 χιλ. Ευρώ περίπου, και τα αποτελέσµατα της προηγούµενης και της τρέχουσας χρήσης αυξηµένα κατά 1.984 χιλ. Ευρώ περίπου  και 700 χιλ. Ευρώ περίπου αντίστοιχα. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον ΚΝ 2190/1920 δεν
σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 838 χιλ. Ευρώ περίπου µε συνέπεια, οι προβλέψεις να παρουσιάζονται µειωµένες και τα Ίδια Κεφάλαια αυξηµένα κατά 838 χιλ. Ευρώ
περίπου αντίστοιχα, τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων να παρουσιάζονται αυξηµένα κατά 1.028 χιλ. Ευρώ περίπου και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης να εµφανίζονται µειωµένα κατά 190 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα. 3. Στο λογαριασµό "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται η αξία κτήσης
των µετοχών ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης σε Χρηµατιστήριο, µε υπόλοιπο 2.682 χιλ. Ευρώ, οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις των Ελεγκτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό
Ευρώ 2.039 χιλιάδες. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης αυτών των µετοχών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού 642 χιλ. Ευρώ, µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού, και τα Ίδια Κεφάλαια
να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, τα δε αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων να παρουσιάζονται αυξηµένα κατά 716 χιλ. Ευρώ και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης µειωµένα κατά 74 χιλ. Ευρώ. 4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
2009 και 2010. 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 αυτήν την
ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος  που µνηµονεύεται στην παράγραφο "Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη",
οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ - Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία" κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Θέµα Έµφασης Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 7α του προσαρτήµατος, όπου περιγράφεται το θέµα, σχετικά µε την επίδοση στην Εταιρεία έκθεσης µερικού ελέγχου προσδιορισµού ΦΠΑ κατά τον Απρίλιο 2015 σύµφωνα
µε τον οποίο καταλογίστηκαν διαφορές ΦΠΑ για τα έτη 2011 και 2012 συνολικού ποσού Ευρώ 2.295 χιλιάδες περίπου για το οποίο έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Επιπλέον του ποσού αυτού επιβλήθηκαν προσαυξήσεις ποσού Ευρώ 2.455 χιλιάδες περίπου για τις οποίες η ∆ιοίκηση δεν διενέργησε πρόβλεψη δεδοµένης
της πρόθεσης της να πληρώσει εφάπαξ τον προσδιορισθέντα από τον έλεγχο ΦΠΑ, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του Ν.4321/15 σύµφωνα µε τις οποίες εάν πραγµατοποιηθεί η εφάπαξ εξόφληση του προαναφερόµενου ΦΠΑ απαλλάσσεται των υποχρεώσεων της πληρωµής των προσαυξήσεων. Σε περίπτωση
που δεν ακολουθηθεί η επιλογή της ∆ιοίκησης να εξοφλήσει εφάπαξ το προσδιορισθέν ποσό ΦΠΑ, το ύψος της υποχρέωσης επί των προσαυξήσεων θα κυµανθεί ανάλογα µε τον διακανονισµό των δόσεων, µε συνέπεια το ακριβές ύψος της υποχρέωσης να µην µπορεί να προσδιορισθεί µε ακρίβεια επί του παρόντος. 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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