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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 «ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» να συνταχθεί Ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία
31/05/2017, προκειμένου αυτή να απορροφηθεί από την εταιρεία «MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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 «ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (στο εξής «η
Εταιρεία») να πραγματοποιηθεί συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την «MAGIC FOOD
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 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
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 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.

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».
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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 Εταιρείας 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,


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 εταιρικών μεριδίων.
5
© 2017 Grant Thornton Greece.

www.grant-thornton.gr

ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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 19/06/1992 δυνάμει του υπ’ αριθμόν

808/10.6.1992 συμβολαίου της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημητρίου Δημητρέλου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών
του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 11109 Ειδικό 2779 της 18 Ιουνίου 1982 (ΦΕΚ
2584/19.6.1992) με επωνυμία «Γ. ΝΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Με το 2.271/6.11.2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καζνέση, που
νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 12967
ειδικό 3972 μεταξύ α) της στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 3 εδρεύουσας ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία "EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ " με
Α.Φ.Μ. 094277246 β) του Ανδρέα Τσουκάλη του Θωμά και της Αικατερίνης, επιχειρηματία, κατοίκου
Νέων Λιοσίων Αττικής, οδός Γ. Στράτου αρ. 10, κατόχου του υπ’ αριθμόν. Σ 296044/1996 δελτίου
ταυτότητας του Α.Τ. Νέων Λιοσίων με Α.Φ.Μ. 042956073, αποφασίστηκε η τροποποίηση του
καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Γ. ΝΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", της οποίας τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι, ως προς την επωνυμία της, την
οποία αλλάζουν και πλέον η επωνυμία της εταιρείας θα είναι "ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". Για τις μετά του Εξωτερικού συνεργασίες και σχέσεις της η επωνυμία της
εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία
Η επωνυμία της Εταιρείας σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της, είναι «ΠΛΑΤΕΙΑ
ΡΕΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
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Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 35, στο Μαρούσι εντός του εμπορικού
κέντρου “The Mall Athens”.

Η καταστατική διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε ως τις 19/6/2023.

Η εταιρεία έχει σαν σκοπό:
Σκοπός της εταιρίας είναι:
-

Η παραγωγή και εμπορία ειδών διατροφής, εστιατορίου, αναψυκτήριού, ζαχαροπλαστικής,
μπουγατσών, τυροπιτών, ειδών πίτσας, τοστ, σάντουιτς είτε χονδρικώς είτε λιανικώς.

-

Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων καφεζαχαροπλαστείων, εστιατορίων,
καφετεριών, αναψυκτήριών, πιτσαριών και snack bar.

-

Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μικτών ή αυτοτελών επιχειρήσεων ειδών δώρων,
ψιλικών, εντύπων, ηλεκτρονικών συσκευών και παιχνιδιών. Η εμπορία ειδών δώρων,
ηλεκτρονικών συσκευών, παιχνιδιών, εφημερίδων, περιοδικών, καπνού και ειδών
παντοπωλείου, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο βιβλίων, η άδεια πώλησης προϊόντων καπνού
και η πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

-

Η ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση μονάδων mini market, ως και μονάδων παροχής
υπηρεσιών αναψυχής, παιγνίου ή αθλητισμού και ενδεικτικά ηλεκτρονικών συσκευών και
παιχνιδιών, bowling, γυμναστηρίων και λοιπών συναφών αντικειμένων, μονάδων ίδρυσης,
λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως κινηματογράφων, τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων
και μονάδων ταξιδίου, μονάδων εμπορίας τυποποιημένων προϊόντων
διατροφής, ειδών δώρων, ψιλικών και συναφών ειδών.

-

Η παραχώρηση χώρων των καταστημάτων της εταιρείας, με αντάλλαγμα για την τέλεση
κοινωνικών εκδηλώσεων.

-

Η ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, συνεδριακών χώρων, και η παροχή εν γένει
τουριστικών υπηρεσιών.

-

Η εισαγωγή, διάθεση και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού και επιπλώσεως εστιατορίων και
άλλων συναφών καταστημάτων.

-

Η εξαγωγή, διάθεση και εμπορία σε χώρες του Εξωτερικού των ως άνω ειδών.

-

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και συμβούλων διοικήσεως επιχειρήσεων,
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επικοινωνίας και διαφημίσεων.



Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στις 31/05/2017 στο ποσό των € 18.000,00 και
διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.
Η εταιρεία «ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε.» κατέχει την 31/05/2017 το 65% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας και το
υπόλοιπο 35% το κατέχει η εταιρεία «ΕVEREST Α.Ε.».



Διοίκηση

H διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί βάσει καταστατικού, για όλη τη διάρκεια
της εταιρείας και για τυχόν παρατάσεων της, στον Ανδρέα Τσουκάλη του Θωμά , ο οποίος μπορεί να
ενεργεί και να δεσμεύσει την εταιρεία απεριόριστα για οποιοδήποτε θέμα, με μόνη την υπογραφή του
κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη
την υπογραφή του ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των αντιστοίχων
Δικαστηρίων της αλλοδαπής και των Κοινοτικών Δικαστηρίων, θα διορίζει δε και θα ανακαλεί τους
πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας. Επίσης, θα εκπροσωπεί την εταιρία στις Δημόσιες, Δημοτικές
και Κοινοτικές Αρχές και Υπηρεσίες, στους Δημόσιους Οργανισμούς, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
και Ιδιωτικού Δικαίου, στις αντίστοιχες υπηρεσίες και Οργανισμούς της αλλοδαπής και στα φυσικά
πρόσωπα.
Θα συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, θα εκδίδει, θα
αποδέχεται , οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή,
επιταγές, φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα γενικών αποθηκών και γενικώς ανώνυμα
χρεόγραφα και τίτλους παραστατικούς αξίας και δεκτικούς μεταβιβάσεως, θα εισπράττει και θα
καταβάλλει χρήματα για την εταιρεία, θα αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα της εταιρείας, θα κινεί
τραπεζικούς λογαριασμούς, θα συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια, τραπεζικά ή άλλα, θα παρέχει
εμπράγματες ασφάλειες σε αυτά, θα ανοίγει πάσης φύσεως πιστώσεις σε ανοιχτό (αλληλόχρεο)
λογαριασμό, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της εταιρείας, θα αγοράζει και πωλεί
ακίνητα και πάγια στοιχεία της εταιρείας, θα συμβιβάζεται επί πάσης φύσεως διαφορών της εταιρείας
με οποιουσδήποτε όρους και γενικά θα ενεργεί κάθε τι που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του
εταιρικού σκοπού. Ο διαχειριστής δικαιούται να διορίζει πληρεξούσιους εταίρους ή τρίτα πρόσωπα και
να παρέχει σε αυτούς εντολή και πληρεξουσιότητα ασκήσεως όλων ή ορισμένων εξουσιών του για
ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα.
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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
122136301000. Τέλος, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Εταιρείας είναι 095522555.

ΣΤ. Προσδιορισμός Λογιστικής Αξίας της εταιρείας
1. Ισολογισμός Μετασχηματισμού
Παρακάτω παρατίθεται ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Εταιρείας 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.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

53.920,76
313,32
54.234,08

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

8.251,95
19.536,56
65.820,05
83.205,91
176.814,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

231.048,55

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

18.000,00
258,03
30.069,32
6.000,00
59.800,00
114.127,35

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

2.466,92
2.466,92

56.563,32
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Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

31.903,54
25.987,41
114.454,27

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

231.048,55

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 114.127,35 €.

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 € 53.920,76 και αναλύεται ως εξής:
31/5/2017

103.350,00

Μηχανήματα Μηχ/κός
Εξοπλισμός
93.217,54

Λοιπά
Μεταφορικά
Μέσα
0,00

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός
65.826,02

262.393,56

(62.781,49)

(86.643,72)

0,00

(59.047,59)

(208.472,80)

40.568,51

6.573,82

0,00

6.778,43

53.920,76

Κτίρια - Τεχνικά
Έργα

Αξία κτήσης την 31/05/2017
μείον: Συσσωρευμένες
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία την
31/05/2017

Σύνολο

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 € 476,82 και αναλύεται ως εξής:

Αξία κτήσης την 31/05/2017
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία την 31/05/2017

27.374,64
(27.061,32)
313,32

2.2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό
2.2.1. Αποθέματα
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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 € 8.251,95 και
αναλύεται ως εξής:
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
Σύνολο

31/05/2017
1.578,68
6.673,27
8.251,95

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 € 19.536,56
και αφορά πελάτες εσωτερικού.
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 € 65.820,05.

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 € 83.205,91
και αναλύεται ως εξής:

Διαθέσιμα

31/5/2017

Ταμείο
Καταθέσεις Όψεως

18.666,71
64.539,20

Σύνολο

83.205,91
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
3.1. Ίδια Κεφάλαια
3.1.1. Εταιρικό 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 18.000,00 και
είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρεμένο σε 600 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ
έκαστο.

3.1.2. Αποθεματικά συγχώνευσης εταιριών
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
59.800,00 €.

3.1.3. Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
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
6.000,00 €.

3.1.4. 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
258,03 €.

3.1.5. 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
30.069,32 €.
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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 € 56.563,32
και αφορά εμπορικά υπόλοιπα προμηθευτών.

3.2.1.2. Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
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 € 25.987,41
και αφορά εμπορικά υπόλοιπα προμηθευτών.

3.2.1.3. 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 € 31.903,54
και αναλύεται ως εξής:
Δεδουλευμένες & λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεδουλευμένοι τόκοι
Φόροι , πλην φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι
ΦΠΑ πληρωτέος
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/05/2017
9.878,94
5.864,28
7.283,10
2.677,41
6.081,81
118,00
31.903,54

3.2.2 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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
€ 2.466,92 και αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού.
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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 ο οποίος έχει συνταχθεί προκειμένου
αυτή να απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία «MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου
2166/93.
Σύνολο Ενεργητικού
Μείον: Υποχρεώσεις
Λογιστική Καθαρή Θέση

31/5/2017
231.048,55
(116.921,19)
114.127,36

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 εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας την 31/05/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

114.127,35
600
190,21

5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 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
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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
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
Δ.Π.Χ.Α.

53.920,76
313,32
0,00
54.234,08

65.111,23
477,42
-1.431,84
64.156,81

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

8.251,95
19.536,56
65.820,05
83.205,91
176.814,47

8.251,95
19.536,56
102.861,80
83.205,91
213.856,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

231.048,55

278.013,03

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

18.000,00
258,03
30.069,32
6.000,00
59.800,00
114.127,35

18.000,00
7.207,01
26.625,90
6.000,00
59.800,00
117.632,91

2.466,92
2.466,92

8.884,11
8.884,11

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

56.563,32
31.903,54
25.987,41
114.454,27

56.563,32
31.903,54
63.029,16
151.496,02

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

231.048,55

278.013,03

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

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 € 114.127,35 και αναλύεται ως εξής:
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/5/2017
54.234,08
176.814,47
231.048,55

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

18.000,00
30.069,32
258,03
6.000,00
59.800,00
114.127,35

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.466,92
114.454,27
116.921,19

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

231.048,55

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.

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.
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Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Ιωάννου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301
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