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Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας σας κοινοποιούμε την Έκθεση Πιστοποίησης, η οποία συντάχθηκε ύστερα
από την 31/05/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» να
συνταχθεί Ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/05/2017, προκειμένου αυτή να
απορροφηθεί από την εταιρεία «MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου 2166/1993, όπως ισχύει.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή επεξήγηση.
Με εκτίμηση,
Για την Grant Thornton Α.Ε.

_____________________
Νίκος Ιωάννου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Partner
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Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε ύστερα από την 31/05/2017 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία») να πραγματοποιηθεί
συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την «MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993. Επίσης στην ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
αποφασίστηκε ομόφωνα ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού να οριστεί ο Ισολογισμός της Εταιρείας με
ημερομηνία 31/05/2017.
Α. Σκοπός της Έκθεσης και περιορισμός χρήσης
Η εργασία που μας ανατέθηκε, έχει σκοπό τη διαπίστωση και την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας (Ενεργητικού και Παθητικού), κατά την 31η
Μαΐου 2017 προκειμένου αυτή να απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία «MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93 και όπως οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν
με την εγκύκλιο με αρ. 1039799/10359/80012/Πολ.1080/5.4.94 του Υπουργείου Οικονομικών, το
αντικείμενο αυτής της έκθεσης, είναι να πιστοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του
Ενεργητικού και του Παθητικού, της υπό απορρόφηση εταιρείας βάσει του Κ.Ν. 2190/1920.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τις διευκρινήσεις της προαναφερόμενης εγκυκλίου, αντικείμενο της
έκθεσης είναι να πιστοποιήσει ότι τα κονδύλια του ισολογισμού της Εταιρείας της 31/05/2017,
προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της υπό απορρόφηση εταιρείας και απεικονίζουν τις λογιστικές
αξίες των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτές απεικονίστηκαν στην απογραφή που
διενεργήθηκε στις 31/05/2017. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έθεσε υπόψη μας τα αναλυτικά
ημερολόγια, το ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών, και τις καταστάσεις απογραφών
και μας έδωσε τις αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Ο όρος
«λογιστική αξία», προφανώς έχει τεθεί σε αντιδιαστολή προς τον όρο «πραγματική αξία» που προέβλεπε
ο ν.1297/72, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στο κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου που
προαναφέραμε. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα υπεραξίας των εισφερόμενων στοιχείων και κατ΄
επέκταση, ούτε θέμα υποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού ή υπερτιμήματος του παθητικού.
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Η παρούσα εργασία μας, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μαζί σας, διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Ανάθεση Έργων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση,
σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, και
ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε
ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση
ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην
προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την επιβεβαίωση ότι τα
στοιχεία του ισολογισμού μετασχηματισμού προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της
Εταιρείας κατά την 31/05/2017.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια
των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους
σκοπούς.

Η Grant Thornton αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο προς τους αποδέκτες της Έκθεσης βάσει της σχετικής
σύμβασης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη προς άλλα μέρη, σε περίπτωση που τους κοινοποιηθεί το
περιεχόμενο αυτής. Εφόσον οποιοδήποτε άλλο μέρος επιλέξει να βασισθεί στο περιεχόμενο της
Έκθεσης, αυτό γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των
επιμέρους στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/05/2017.

Β. Μεθοδολογία-Διαδικασίες
Προκειμένου να διαπιστώσουμε και να πιστοποιήσουμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων,
των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων της «ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» κατά την 31/05/2017
προβήκαμε στις ακόλουθες διαδικασίες:



Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών τα οποία είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό

Μετασχηματισμού, που συντάχθηκε με βάση τους κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική
νομοθεσία, με τα αντίστοιχα ποσά που είναι καταγεγραμμένα στα αναλυτικά ημερολόγια, στο ισοζύγιο
λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών και στο Βιβλίο απογραφών,
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Πραγματοποιήθηκε αριθμητική συμφωνία όλων των υπολοίπων όπως αυτά εμφανίζονται στο

βιβλίο απογραφών,


Προσδιορίστηκε η λογιστική αξία ανά εταιρικό μερίδιο βάση της καθαρής θέσεως και του

συνολικού αριθμού των μετοχών.

Γ. Δηλώσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών
στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της υπό απορρόφηση εταιρείας, στην λογιστική τους αξία.

Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες που περιγράφονται στην
σχετική ενότητα Β. Μεθοδολογία-Διαδικασίες της παρούσας Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε τα
ευρήματά μας. Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να επιβεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία του
Ισολογισμού Μετασχηματισμού προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της
Εταιρείας.

Δ. Πληροφοριακά στοιχεία Εταιρείας


Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, Λοιπές πληροφορίες)

Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 21/10/2005 με την υπ΄ αριθμόν 47.116/17.10.2005 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλάντζα Αγρέβη που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο με αύξοντες αριθμούς Γενικό 14742 και
Ειδικό (ΦΕΚ 11165/2005).

Η επωνυμία της Εταιρείας σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της, είναι «ΓΕΥΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.».

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Δορυλαίου 6 και Σούτσου, στην Αθήνα.

Η καταστατική διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε ως τις 21/10/2055.
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Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. H παραγωγή και εμπορία ειδών διατροφής.
2. Η εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και τεχνογνωσίας νέων τεχνικών και
εμπορικών μεθόδων και η εισαγωγή αυτών στην Ελληνική αγορά με την σύναψη σχετικών
συμβάσεων με αλλοδαπούς οίκους.
3. Η εισαγωγή, διάθεση, διανομή και εμπορία πρώτων υλών τροφίμων, έτοιμων φαγητών και
προϊόντων ζαχαροπλαστικής.
4. Η εισαγωγή, διάθεση και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού και επιπλώσεως εστιατορίων.
5. Την εξαγωγή, διάθεση και εμπορία σε χώρες του Εξωτερικού των ως άνω ειδών.
6. Την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών
και εμπορικών οίκων, που παράγουν και εμπορεύονται συναφή με τα ως άνω είδη.



Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στις 31/05/2017 στο ποσό των € 310.000,00 και
διαιρείται σε 7.750 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας € 40 έκαστο.
Η εταιρεία «Δροσιά ΑΕ» κατέχει την 31/05/2017 το 100% των μετοχών της «ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.»



Διοίκηση /Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της
εταιρείας ανατίθεται με βάση το καταστατικό για όλη την διάρκεια της εταιρείας στον Ανδρέα Τσουκάλη
του Θωμά, ο οποίος θα ενεργεί εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και
διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα
εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.
2. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και
διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί με ατομική
εκπροσωπευτική και διαχειριστική, εξουσία την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους
τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, : διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και
τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Ο
διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο
δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί
δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να
7
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κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η
παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της
εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία,
τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν,
με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να
αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.
3.Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο
γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι
εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται
οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο
γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.
4.Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες

ακινήτων

για

λογαριασμό

της

εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ
τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφαση της που λαμβάνει με πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να
επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις 5.Σε περίπτωση παραίτησης
του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους άλλους εταίρους
από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι
τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην
περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3190/1955, εφόσον
με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγεται νέος διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της
διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος. Στη
δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό νέου
διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.
6. Το έργο του διαχειριστή είναι άμισθο ,όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγήσει με
απόφαση της μηνιαίο μισθό.

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που
ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Ειδικότερα :
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1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κα ι γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή,
2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και
αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο Επικράτειας και το
Ελεγκτικό Συνέδριο
3) Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας
4) Επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους
5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο
δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως που θα δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία
6) Συνάπτει, έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά
ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της
εταιρείας
8) Εκδίδει, αποδέχεται ,οπισθογραφεί και τρίτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις
βάρος και στο όνομα της εταιρείας
9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές
10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές
παράδοσης
11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί· καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό
σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της,, εταιρείας από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και
δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις
12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο
Πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας
14) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας
15) Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας και δίδει τη συναίνεση του για την εξάλειψη τους
16) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους
όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει
και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας
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17) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού. Πέρα
από τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής ενεργεί και
κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχοντας
τη νομική ευθύνη υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες στο διαχειριστή εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας
ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα, κυρίως όμως
υποχρεούται να εκτελεί τα από το Νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των
ισολογισμών και απογραφών κ.λ.π.. β) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν γένει του διαχειριστή
επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους. Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό
ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα,
μπορεί δε αυτή (υποκατάσταση) να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή.



Λοιπές πληροφορίες

Η Εταιρία τηρεί διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Ο αριθμός με τον οποίο είναι εγγεγραμμένη στο γενικό εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι 006544401000
και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Εταιρείας είναι 999120993.

10
© 2017 Grant Thornton Greece.

www.grant-thornton.gr

ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΣΤ. Προσδιορισμός Λογιστικής Αξίας της εταιρείας
1. Ισολογισμός Μετασχηματισμού
Παρακάτω παρατίθεται ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της εταιρείας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» κατά
την 31η Μαΐου 2017 όπως προκύπτει από τα Λογιστικά βιβλία της Εταιρείας τα οποία έχουν τηρηθεί με
βάση τις αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία.
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία

0,03
419,30

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0,00

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

0,00

Απαιτήσεις από μακροπρόθεσμα δάνεια

0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

50,00

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

469,33

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

0,00

Εμπορικές απαιτήσεις

0,00

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρημ/κά στοιχεία σε εύλογες αξίες σε αποτελέσματα

1.381,63
0,00

Χρηματικά διαθέσιμα

12.504,06

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

13.885,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

14.355,02

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/(Ζημιές) προηγούμενων ετών
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον

310.000,00
-541.497,72
-4.529,54

Λοιπά αποθεματικά

0,00

Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

-236.027,26

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια, σε αναπόσβεστο κόστος

0,00

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

0,00

Λοιπές προβλέψεις

0,00

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

0,00

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

0,00
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Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

56.824,72

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

150.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

43.557,56

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι

0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

250.382,28

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

14.355,02

Η καθαρή λογιστική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Μαΐου 2017, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό
Μετασχηματισμού κατά την ίδια ημερομηνία ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις αρχές και τους
κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ανέρχεται στο ποσό των -236.027,26€.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.1. Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
2.1.1. Ενσώματα πάγια στοιχεία
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών στο Βιβλίο Απογραφών καθώς και στο μητρώο παγίων της Εταιρείας, ανέρχεται την
31/05/2017 σε ποσό € 0,03 και αναλύεται ως εξής:
Κτίρια - Τεχνικά Έργα

Μηχανήματα Μηχ/κός
Εξοπλισμός

Λοιπά Μεταφορικά
Μέσα

Αξία κτήσης την 31/05/2017

0,00

0,00

0,00

1.185,15

1.185,15

μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

0,00

0,00

0,00

-1.185,12

-1.185,12

Αναπόσβεστη αξία την 31/05/2017

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

31/5/2017

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο
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2.1.2. Ασώματα πάγια στοιχεία
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών, στο Βιβλίο Απογραφών καθώς και στο μητρώο παγίων της Εταιρείας, ανέρχεται την
31/05/2017 σε ποσό € 271,06 και αναλύεται ως εξής:

31/05/2017
Αξία κτήσης την 31/05/2017

31/05/2017
4.385,24

μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

-4.114,18

Αναπόσβεστη αξία την 31/05/2017

271,06

2.2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

2.2.1. Αποθέματα
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό € 0,00

2.2.2. Εμπορικές Απαιτήσεις
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό € 0,00
2.2.3. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό € 1.381,63 και
αναλύεται ως εξής:
Προκαταβολές & Λοιπές Απαιτήσεις

31/05/2017

ΦΠΑ Εισπρακτέος

1.381,63

Σύνολο

1.381,63

2.2.4. Χρηματικά Διαθέσιμα
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό € 12.504,06 και
αναλύεται ως εξής:
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Διαθέσιμα

31/05/2017

Ταμείο

11,42
12.492,64

Καταθέσεις Όψεως
Σύνολο

12.504,06

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
3.1. Ίδια Κεφάλαια
3.1.1. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό € 310.000,00
και είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρεμένο σε 7.750 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 40,00
ευρώ έκαστο.

3.1.2. Αποτέλεσμα προηγούμενων ετών
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό € -541.497,72

3.1.3. Αποτελέσματα εις νέον
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας και ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό € -4.529,54.
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3.2. Υποχρεώσεις
3.2.1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.2.1.1. Εμπορικές Υποχρεώσεις
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό € 0,00
3.2.1.2. Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών
Καθολικών και στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/05/2017 σε ποσό €43.557,56 και
αναλύεται ως εξής:
Δεδουλευμένες & λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεδουλευμένοι τόκοι

31/5/2017
8.549,92

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι

0,00

Φόροι , πλην φόρου εισοδήματος,
πληρωτέοι

0,00

ΦΠΑ πληρωτέος

0,00

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες

0,00

Δεδουλευμένα έξοδα

0,00

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

0,00

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με πάγια
στοιχεία
Υποχρεώσεις αγοράς μετοχών
θυγατρικών & συμμετοχών

0,00
0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

35.007,64

Σύνολο

43.557,56
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ανακεφαλαιώνοντας όσα προαναφέρθηκαν, για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων
και της Καθαρής Θέσης, προκύπτει η εξής συνοπτική εικόνα των λογιστικών αξιών, του Ισολογισμού
Μετασχηματισμού της 31/05/2017 της εταιρείας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί
προκειμένου αυτή να απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία «MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 2166/93.
31/05/2017

Σύνολο Ενεργητικού
Μείον: Υποχρεώσεις

14.355,02
-250.382,28

Λογιστική Καθαρή Θέση

-236.027,26

Η λογιστική καθαρή θέση της Εταιρείας εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνόλου των στοιχείων
του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων της Εταιρείας και προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, τα
οποία προκύπτουν από τα φορολογικά βιβλία της Εταιρείας, χωρίς να έχουν γίνει εκτιμήσεις αξιών των
περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες αναπροσαρμογές των τιμών αυτών. Τα λογιστικά δεδομένα στα
οποία βασίσθηκε ο προσδιορισμός της λογιστικής καθαρής θέσης επαληθεύτηκαν σε ικανοποιητικό
βαθμό, τόσο για την ύπαρξη, ακρίβεια και ορθότητά τους, όσο και για την ορθή κατά το δυνατό εμφάνισή
τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Η λογιστική αξία των μετοχών της Εταιρείας την 31/05/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΡΙΚΏΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

-236.027,26
7.750
-30,46
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5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΤΗΝ 31η ΜΑΪΟΥ 2017 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΚΑΙ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η εταιρεία συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, για σκοπούς όμως
εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2166/1993 που απαιτούν τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η βάση για τη διαπίστωση αυτή είναι η φορολογική βάση,
δηλαδή οι κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία. Παρακάτω παρουσιάζονται οι
λογιστικές αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των υποχρεώσεων της Εταιρείας
της 31/05/2017 σε δύο στήλες: στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι λογιστικές αξίες σύμφωνα με την
φορολογική νομοθεσία και στην δεύτερη στήλη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α..

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/05/2017
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
Δ.Π.Χ.Α.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία

0,03

100,03

419,30

25,33

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0,00

0,00

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

0,00

0,00

Απαιτήσεις από μακροπρόθεσμα δάνεια

0,00

0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

50,00

50,00

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

0,00

85,25

469,33

260,61

Αποθέματα

0,00

0,00

Εμπορικές απαιτήσεις

0,00

0,00

1.381,63

0,00

0,00

0,00

Χρηματικά διαθέσιμα

12.504,06

12.504,06

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

13.885,69

12.504,06

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

14.355,02

12.764,67

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρημ/κά στοιχεία σε εύλογες αξίες σε αποτελέσματα
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/(Ζημιές) προηγούμενων ετών
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον

310.000,00

310.000,00

-541.497,72

-542.390,57

-4.529,54

-4.502,92

Λοιπά αποθεματικά

0,00

0,00

Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά

0,00

0,00

-236.027,26

-236.893,49

Μακροπρόθεσμα δάνεια, σε αναπόσβεστο κόστος

0,00

0,00

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

0,00

0,00

Λοιπές προβλέψεις

0,00

0,00

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

0,00

0,00

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

0,00

0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις

56.824,72

56.824,72

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

43.557,56

42.175,93

0,00

657,50

250.382,28

249.658,15

14.355,02

12.764,67

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Έχουμε εκτελέσει τις ανωτέρω προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες όσον αφορά την Λογιστική
Αξία των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού), καθώς και την Λογιστική Καθαρή θέση
της υπό απορρόφηση Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, η οποία
ανέρχεται κατά την 31/05/2017 σε ποσό € -236.027,26 και αναλύεται ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/05/2017
469,33
13.885,69
14.355,02

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον
Κέρδη/(Ζημιές) προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά αποθεματικά
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

310.000,00
-4.529,54
-541.497,72
0,00
0,00
-236.027,26

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0,00
250.382,28
250.382,28
14.355,02

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει
επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην
αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι
διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της λογιστικής αξίας
των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της απορροφώμενης Εταιρείας, καθώς και την
Λογιστική Καθαρή θέση της κατά την 31η Μαΐου 2017.
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Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια
των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Ιωάννου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301
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