Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη
Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» («η Εταιρεία» και «ο Όμιλος»), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες
τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων
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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικές και
ενοποιημένες 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
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 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 καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 2.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρονται οι ενέργειες που έχει αναλάβει η Εταιρεία
αναφορικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα ζημιογόνα αποτελέσματα της χρήσης και της
αντιμετώπισης του γεγονότος ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων. Η Διοίκηση έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην προσαρμογή της Εταιρείας στο δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα (αναδιοργάνωση τμημάτων και προσωπικού) με στόχο τη μείωση και τον εξορθολογισμό του
κόστους λειτουργίας, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, την εκμετάλλευση στοιχείων του ενεργητικού της και την αξιοποίηση των
θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών που παρουσιάζουν κερδοφορία. Περαιτέρω ήδη έχει προγραμματιστεί και αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκ της οποίας μέρος που αντιστοιχεί στους βασικούς μετόχους της Εταιρείας έχει ήδη καταβληθεί. Ενδεχόμενη
απόκλιση από την εφαρμογή των εξεταζόμενων μέτρων που έχουν ληφθεί κυρίως λόγω του μη ευνοϊκού εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος
μπορεί να παρατείνει τα προβλήματα αυτά και να απαιτήσει περαιτέρω ενέργειες.
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α)

Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.

β)

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 108 του Κ.Ν.
2190/1920.

γ)

Για τις χρήσεις 2011 & 2012 η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είχε αποδεχθεί φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό
κυρώσεις. Στη σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στην πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί αναφορικά με το θέμα
αυτό.
Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2015
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