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ΔΚΘΔΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ΜΙΝΔΡΒΑ Α.Δ. ΔΛΑΙΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 Έκθεζη ελέγσος επί ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 

 

Γνώμη με επιθύλαξη 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΜΙΝΔΡΒΑ Α.Δ. 
ΔΛΑΙΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» (Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 
31εο Μαΐνπ  2017, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη 
ρξεκαηνξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα 
(εκεηώζεηο). 

Καηά ηε γλώκε καο εθηόο από ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ 
παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε», νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 
θαηά ηελ 31εΜαΐνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο, γηα ηε 
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη 
ζπλάδνπλ κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920.  

Βάζη για Γνώμη με Δπιθύλαξη 

Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςε όηη νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο από 
2010 έσο 2012 δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά 
απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε 
εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε 
κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ 
ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο, δελ θαηέζηε εθηθηό λα απνθηήζνπκε εύινγε 
δηαζθάιηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ), πνπ έρνπλ 
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά 
πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζην ηκήκα ηεο έθζεζήο καο «Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ». Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 
απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο κε επηθύιαμε. 

Ανεξαπηηζία ηος Δλεγκηή 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο έρνπκε παξακείλεη αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία, 

ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ 

Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ (Κώδηθαο ΓΠΓΔ) πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία, θαζώο  θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο ηνπ Ν. 4449/2017, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα. Έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο 

δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ην Ν. 4449/2017 θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κώδηθα 

ΓΠΓΔ. 
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Έμθαζη Θέμαηορ 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 14 ηνπ πξνζαξηήκαηνο (εκεηώζεηο), όπνπ 

πεξηγξάθεηαη ε νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο 

από ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ γηα πηζαλέο παξαβάζεηο ηνπ λόκνπ πεξί αληαγσληζκνύ. ηε 

γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. 

Άλλερ Πληποθοπίερ πέπαν ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων και ηηρ εκθέζεωρ 

ηος ελεγκηή επί αςηών   

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Οη Άιιεο 

Πιεξνθνξίεο, είλαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηώλ), πνπ ιάβακε πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

ηεο παξνύζαο έθζεζεο ειεγθηή. 

Η γλώκε καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο Άιιεο Πιεξνθνξίεο θαη, 

εθηόο ησλ όζσλ ξεηά αλαθέξνπκε ζηελ παξνύζα παξάγξαθν ηεο Έθζεζήο καο δελ εθθξάδνπκε 

γλώκε ειέγρνπ ή άιιεο δηαζθάιηζεο επί απηώλ. 

ε ζρέζε κε ηνλ έιεγρό καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε επζύλε καο είλαη λα 

αλαγλώζνπκε ηηο Άιιεο Πιεξνθνξίεο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα εμεηάζνπκε εάλ νη Άιιεο 

Πιεξνθνξίεο είλαη νπζησδώο αζπλεπείο κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηε γλώζε 

πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή αιιηώο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδώο εζθαικέλεο.  

Δμεηάζακε εάλ ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο απαηηνύληαη από ηνλ Κσδ. Ν. 2190/1920.  

Με βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζακε θαηά ηνλ έιεγρν καο, θαηά ηε γλώκε καο: 

  Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/5/2017 αληηζηνηρνύλ ζηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο;  

 

 Η Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920  

 
 

Δπηπιένλ κε βάζε ηε γλώζε θαη θαηαλόεζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ 
Δηαηξεία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε εάλ έρνπκε εληνπίζεη 

νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. Γελ έρνπκε 
λα αλαθέξνπκε ηίπνηα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό. 

 

Δςθύνερ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος και ηων ςπεςθύνων για ηη διακςβέπνηζη επί ηων 

σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα,  ηηο απαηηήζεηο 
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ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη 

ππεύζπλν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο, 

γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη 

εάλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα πξνρσξήζεη ζ 

’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Οη ππεύζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε έρνπλ ηελ επζύλε επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο. 

Δςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, 

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά 

δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. 

θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, 

κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα  ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 
 
•  Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη 
δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη 
απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ 
γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη 
πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη 
ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ 
εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ειέγρνπ. 
 
•  Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην 
ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ 
δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο 
Δηαηξείαο. 
 
•  Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη κεζόδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ 
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ  έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.  
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•  Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 
ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 
απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ 
κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα 
ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, 
είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 
γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη 
αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε 
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, 
κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα 
ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 
 
•  Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην 
θαηά πόζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα 
γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε.  
   
Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, ην 
ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ 
ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ 
ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 
 

Έκθεζη επί άλλων νομικών και κανονιζηικών απαιηήζεων 
 
Δθηόο ησλ όζσλ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, γηα ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ζηελ παξάγξαθν «Άιιεο Πιεξνθνξίεο», δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππνρξεώζεηο αλαθνξάο πέξαλ απηώλ πνπ απαηηνύληαη από ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ σο 

κέξνο ηεο Έθζεζήο καο επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 
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