LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ –
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.33875/66/Β/95/005
Ποσά σε €

Ποσά σε €

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Αξία κτήσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ίδρυσης& πρώτης εγκ/σης
2.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

133.972,33
6.607,50
404.823,27
545.403,10

Αποσβεσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αναπ.Αξία

133.972,26
6.607,49
404.823,07
545.402,82

Αξία κτήσης
0,07
0,01
0,20
0,28

Αποσβεσεις

133.972,33
6.607,50
404.823,27
545.403,10

Αναπ.Αξία

133.972,26
6.607,49
404.823,07
545.402,82

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,07
0,01
0,20
0,28

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων
4.Μηχ/τα-τεχ.εγατ.& Λ.μηχ.εξοπλ.
5.Μεταφορικά μέσα

336.895,04
1.380.626,89
1.496.135,96
1.413.057,37

0,00
1.144.018,84
1.260.787,86
1.368.014,29

336.895,04
236.608,05
235.348,10
45.043,08

336.895,04
1.380.626,89
1.496.135,96
1.413.057,37

0,00
1.088.804,96
1.175.387,48
1.355.387,44

336.895,04
291.821,93
320.748,48
57.669,93

6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)

2.621.137,60
117.778,09
7.365.630,95

2.556.322,24
0,00
6.329.143,23

64.815,36
117.778,09
1.036.487,72

2.619.653,46
117.778,09
7.364.146,81

2.529.026,40
0,00
6.148.606,28

90.627,06
117.778,09
1.215.540,53

ΙΙΙ.Συμμετ.& άλλες μαρ.χρημ.απαιτ.
7.Λοιπές μακροπ/μες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

6.650,21
1.043.137,93

6.650,21
1.222.190,74

138.710,70
1.689,41
587,63
15.785,29
156.773,03

85.236,02
149,13
601,37
15.101,67
101.088,19

2.066.170,33
1.757,12

1.447.111,94
1.757,12

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελατες
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
3α.Επιταγές εισπρακτέες
Στο χαρτοφυλάκιο
Στις τράπεζες για είσπραξη
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λ/μοι διαχ/σεων Προκ/λων & Πιστ.

37.768,00
6.000,00

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επομένων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσης εισπρακτέα

34.600,00
7.200,00

43.768,00
277.841,26
74.784,68
249,70
2.464.571,09

41.800,00
277.841,26
71.588,28
164,94
1.840.263,54

308.743,58
911,41
309.654,99

1.167.992,95
6.220,22
1.174.213,17

2.930.999,11

3.115.564,90

Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
(583.800 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1.Καταβλημένο
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων
2.Διαφ από αναρ/γή αξ λοιπ περουσ στ
3.Επιχ/σεις επενδύσεων παγιου ενεργ
4.Διαφ.από μετατρ.μετοχ.κεφ σε ευρω

Ποσά σε €

Ποσά σε €

Ποσά κλειόμενης

Ποσά κλειόμενης

χρήσεως 2014

χρήσεως 2013

1.710.534,00

1.710.534,00

43.749,36
159.776,31
2.745,53
206.271,20

43.749,36
219.445,51
2.745,53
265.940,40

ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό

3.945,00

3.945,00

V.Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμ.χρήσεως

-740.490,94
-4.064.062,43

-964.880,51
-3.099.181,92

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V)

-4.804.553,37
-2.883.803,17

-4.064.062,43
-2.083.643,03

61.339,73

61.339,73

170.050,48
170.050,48

183.536,98
183.536,98

1.127.459,96
55.000,63
1.644.429,34
238.350,32
420.711,65

1.231.705,53
73.915,22
1.489.985,21
201.677,93
377.319,53

547.790,20
1.612.653,76
1.149.255,21
6.795.651,07

478.112,17
1.484.100,22
998.908,52
6.335.724,33

6.965.701,55

6.519.261,31

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2.Λοιπές προβλέψεις
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8.Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρέωσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακρ/σμες υποχρ πληρ στην επομ χρησ
11.Πιστωτές Διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00
263.640,63

3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων
3.Απαιτήσεις από αμφοτ/ρείς συμβ
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

2.687,07
227.847,92

874,36

275,10

264.514,99
4.238.652,31

230.810,09
4.568.566,01

385.438,16
881.269,74
34.863,88
3.226.764,55
4.528.336,33

385.438,16
881.269,74
34.863,88
3.227.158,55
4.528.730,33

2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακ στοιχ
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί τάξεως
3.Υποχρεώσεις από αμφοτ/ρείς συμβάσ
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

95.414,20

71.608,00

95.414,20

71.608,00

4.238.652,31

4.568.566,01

385.438,16
881.269,74
34.863,88
3.226.764,55
4.528.336,33

385.438,16
881.269,74
34.863,88
3.227.158,55
4.528.730,33

Σημειώσεις: 1. Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της εταιρείας προσημειώσεις από την Τράπεζα Πειραιώς οι οποίες ανέρχονται σωρευτικά στο ποσό των € 4,7 εκατ. περίπου καθώς και υποθήκη από την Εθνική Τράπεζα ποσού € 0,2 εκατ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (01.07.2013 - 30.06.2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εμετάλευσης
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον:Κόστος (πωλήσεων)
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως(Κέρδη)
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλευσης
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας
λειτουργίας διαθέσεως
διαθέσεως
Μερικά αποτελ/τα εκμετ/σεως

Ποσά σε €
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013

5.223.776,24
4.814.223,38
409.552,86
142.184,96
551.737,82
307.824,88
687.062,30

Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμ/σεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,25
347.558,14

5.617.733,82
5.365.412,60
252.321,22
82.080,07
334.401,29
409.008,30
531.158,25

994.887,18
-443.149,36

0,00
258.007,83

347.557,89
-790.707,25

85.619,76
0,00
0,00
85.619,76

Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα εξοδα
3.Έξοδα προηγούμεν.χρήσεων
4.Προβλέψεις για εκτακ.κινδ
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι απο αυτες ενσ/νες στο Λειτ.Κοστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά σε €
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
Μείον: Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον: Φόρος Εισοδήματος
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον

-740.490,94
-4.064.062,43
-4.804.553,37
0,00
-4.804.553,37

Ποσά σε €
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
-964.880,51
-3.099.181,92
-4.064.062,43
0,00
-4.064.062,43

940.166,55
-605.765,26

258.007,83
-863.773,09

61.079,39
57.317,59
0,00
118.396,98

35.403,45
0,00

216.817,40
2.687,00
35.403,45
180.536,95
180.536,95

50.216,31
-740.490,94
0,00
-740.490,94

219.504,40
145.238,25
145.238,25

-101.107,42
-964.880,51
0,00
-964.880,51

Ξάνθη, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. AI 647595

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΑ ΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 594863

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 898167-ΑΡ.ΑΔ. 0001729 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 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 έχει την ευθύνη 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 δικλίδες 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 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, κατά την κλειόμενη χρήση διενεργήθηκαν επιπλέον αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών
στοιχείων συνολικού ποσού ευρώ 62 χιλ. περίπου με συνέπεια η αξία των ενσώματων παγίων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. 2) Στους λογαριασμούς του Ενεργητικού Δ.ΙΙ. «Απαιτήσεις» και Ε.2 «Έσοδα επομένων χρήσεων»
συνολικού ποσού ευρώ 2.728 χιλ. περίπου περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 886 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον
έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την Εταιρεία πρόβλεψη ποσού ευρώ 61 χιλ. περίπου υπολείπεται κατά ευρώ 825 χιλ. περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές
αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια η αξία των λογαριασμών αυτών Δ.ΙΙ. «Απαιτήσεις» και Ε.2 «Έσοδα επομένων χρήσεων» καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 825 χιλ. περίπου, ενώ
τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 12 χιλ περίπου. 3) Στο λογαριασμού του Ενεργητικού Δ.ΙV.1 «Ταμείο», ποσού ευρώ 309 χιλ. περίπου, δεν κατέστη δυνατόν να επαληθεύσουμε με φυσική καταμέτρηση ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες, ποσό ευρώ
307 χιλ. περίπου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ύπαρξη αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 85 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 85 χιλ. περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια και τα
αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 85 χιλ. περίπου και ευρώ 6 χιλ. περίπου αντίστοιχα. 5) Στους λογαριασμούς Παθητικού ΓΙΙ.5 «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» και ΓΙΙ.6 «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
συνολικού ποσού ευρώ 925 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται, από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για φόρους, αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 214 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι
υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. 6) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 έως και 2011. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. 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 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
«LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» κατά την 30η Ιουνίου 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.
Έμφαση θέματος: Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, με ή χωρίς να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο
‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’ έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Στο ως άνω πλαίσιο η διοίκηση έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται στην
παράγραφο 14 του προσαρτήματος, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών δεν δύναται να διασφαλιστεί με βεβαιότητα και, ως εκ τούτου, οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
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 κωδ.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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