ΚΔΡΑΙΙΝΞΙΑΠΡΗΘΖ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΛΥΛΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΖΠ 31ηρ ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2 0 1 2
18η ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ 1.1.2012 έωρ 31.12.2012 - ΑΟ.Κ.Α.Δ. 34244/10/B/95/08 - ποζά ζε ΔΟΥ €

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΞΑΘΖΡΗΘΝ

1/1-31/12/2012
Β.

ΔΜΝΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ
1. Δμνδα ηδξπζεο & πξσηεο εγθαηάζηαζεο
4. Ινηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο

Γ.
Η.
2.
ΗΗ.
1.
3.
4.

ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Αζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ
Παξαρσξ. θαη δηθαηώκαηα βηνκερ.ηδηνθη.
Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ
Γήπεδα-Οηθόπεδα
Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα
Κεραλήκαηα-Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο
Ινηπόο Κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5. Κεηαθνξηθά Κέζα
6. Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Αθηλεηνπνηήζ.ππό εθηέιεζε & πξ.θη.π.ζ.

Πύνολο ακινηηοποιήζεων (ΓΗ+ΓΗΗ)

Αμία θηήζεο

Απνζβέζεηο

5.

0,00
566.398,18
566.398,18

154,07

154,07

0,00

154,07

154,07

0,00

2.278.988,93
3.682.335,96

0,00
3.397.471,14

2.278.988,93
284.864,82

2.278.988,93
3.534.335,98

0,00
3.392.659,83

2.278.988,93
141.676,15

ΗΗΗ. Γιαθοπέρ αναπποζαπμογήρΔπισοπηγήζειρ Δπενδύζεων
2. Γηαθ. αλαπξ/γήο αμίαο ι. πεξηνπζ. ηνηρείσλ
3. Δπηρνξεγήζεηο επελδ. παγίνπ ελεξγεηηθνύ

4.521.832,89
265.011,73
322.217,87
100.784,58
11.171.171,96
11.171.326,03

3.066.712,95
243.332,10
280.214,95
0,00
6.987.731,14
6.987.885,21

1.455.119,94
21.679,63
42.002,92
100.784,58
4.183.440,82
4.183.440,82

4.085.731,97
265.011,73
322.217,87
1.607.569,31
12.093.855,79
12.094.009,86

3.024.648,06
229.975,65
280.214,95
0,00
6.927.498,49
6.927.652,56

1.061.083,91
35.036,08
42.002,92
1.607.569,31
5.166.357,30
5.166.357,30

IV. Αποθεμαηικά κεθάλαια
1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό
3. Δηδηθά απνζεκαηηθά
Διαθ.από αποη.ζςμμεηοσών και σπεογπάθων
5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ
δηαηάμεσλ λόκσλ

ΗV. Γιαθέζιμα
1. Σακείν
3. Θαηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο

Πύνολο Θςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού(ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓΗV)

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ( Β + Γ + Γ + E )

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ

103.587,17
1.803.336,73
1.906.923,90

ΗΗΗ. Σπεώγπαθα
3. Ινηπά ρξεόγξαθα

ΙΝΓΟΗΑΠΚΝΗ ΡΑΜΔΥΠ ΣΟΔΥΠΡΗΘΝΗ
2. Υξεσζηηθνη ι/ζκνη εγγπήζεσλ & εκπξαγκάησλ αζθαιεηώλ
4. Ινηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Α.

103.587,17
2.369.734,91
2.473.322,08

718.664,71
300,00
5.348,34
724.313,05

633.664,71

4.907.753,87

5.805.370,35

Η.

Κεηοσικό κεθάλαιο
(1.279.912 νλνκαζηηθ.κεηνρέο ησλ 3,37 €)
1. Θαηαβιεκέλν

V.

0

5.348,34
639.013,05

4.313.303,44

4.313.303,44

948.118,88
0,00
948.118,88

948.118,88
0,00
948.118,88

29.136,39
11.639,92
-48.359,33

29.136,39
11.639,92
-48.359,33

1.087.691,76
1.080.108,74

1.087.691,76
1.080.108,74

-189.465,77
-1.360.704,02
-1.550.169,79

0,00
-189.465,77
-189.465,77

4.791.361,27

6.152.065,29

2.946,15
787,59
3.733,74

2.946,15
809,95
3.756,10

3.083.896,01
461.470,44
3.178.705,25
23.149,28
14.867,92
44.914,56
25.714,96
64.931,33
596.254,63
7.493.904,38

3.042.293,10
285.259,24
3.289.907,17
25.170,23
94.002,39
63.537,14
25.714,96
64.931,33
975.953,27
7.866.768,83

12.288.999,39

14.022.590,22

5.014.804,78
2.279.273,16
7.294.077,94

4.652.145,55
2.279.273,16
6.931.418,71

Αποηελέζμαηα ζε νέο
Τπόινηπν Εεκηώλ πξνεγνπκέσλ ρξήζεσλ
Τπόινηπν Εεκηώλ ρξήζεο ζε λέν

Πύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑΗ+AIII+AIV+ΑV+ΑVΗ)

ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Αποθέμαηα
Δκπνξεύκαηα
Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή -Τπνπξ.& ππνι.
Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο-Αλαιώζηκα πιηθά
Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
1. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
3. Ινηπνί κεηαβαηηθνί ι/ζκνη ελεξγεηηθνύ

Απνζβέζεηο

0,00
29.741,20
29.741,20

ΗΗ. Απαιηήζειρ
1. Πειάηεο
3α.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
- ηηο ηξάπεδεο ζε εγγύεζε
5. Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεκέλσλ επηρ.
10. Δπίδηθνη Πειάηεο & Υξεώζηεο
11. Υξεώζηεο δηάθνξνη
12. Ινγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ
θαη πηζηώζεσλ

Δ.

Αμία θηήζεο

103.587,17
1.803.336,73
1.906.923,90

ΠΛΝΙΝ ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ( ΓΗ + ΓΗΗ + ΓΗΗΗ )

1.
3.
4.

Αλαπόζβεζηε αμία

Αλαπόζβεζηε
αμία

103.587,17
1.833.077,93
1.936.665,10

ΗΗΗ. Πςμμεηοσέρ και άλλερ μακποππόθεζμερ
σπημαηοοικονομικέρ απαιηήζειρ
1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο
2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο
7. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

Γ.Η.

1/1-31/12/2011

41.919,91
328.180,04

68.632,10 B.
543.071,38

717.681,81
418.761,75
1.506.543,51

85.199,81
1.617.423,53

717.681,81
398.534,83
1.727.920,12

2.467.466,54

40.545,28
1.704.391,49

1.702.623,34
440.420,44
409.045,00
392.626,54

2.272.757,60
1.744.936,77
440.420,44
409.045,00
283.886,75

175.184,17
5.587.366,03

328.475,01
5.479.521,57

1.700,00

1.700,00

3.686,62
186.234,56
189.921,18

1.255,82
366.645,90
367.901,72

7.285.530,72

7.577.043,41

0,00
65.973,60
65.973,60

73.778,28
0,00
73.778,28

12.288.999,39

14.022.590,22

5.014.804,78
2.279.273,16
7.294.077,94

4.652.145,55
2.279.273,16
6.250.416,45

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΘΗΛΓΛΝΠ
ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ
1. Πξνβιέςεηο γηά απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
2. Ινηπέο πξνβιέςεηο

Γ.
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
ΗΗ. Βπασςππόθεζμερ
1. Πξνκεζεπηέο
2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο
3. Σξάπεδεο ι/βξαρππξνζεζκ.ππνρξεώζεσλ
4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
8. Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρ.
9. Τπνρξεώζεηο πξνο ινηπέο ζπκκεη.ελδηαθ.επηρ.
11.Πηζησηέο δηάθνξνη

Πύνολο ποσπεώζεων (Γ ΗΗ )

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ ( Α + Β + Γ+ Γ )
ΙΝΓΟΗΑΠΚΝΗ ΡΑΜΔΥΠ ΞΗΠΡΥΡΗΘΝΗ
2. Πηζησηηθνί ι/ζκνη εγγπήζεσλ & εκπξ. Αζθ.
4. Ινηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1) Η τελευταία αναπροςαρμογή των ακινήτων τησ εταιρείασ και των αποςβζςεϊν τουσ ζγινε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2065/92 την 31-12-2008.
2) Επί των ακινήτων τησ εταιρείασ ζχουν εγγραφεί προςημειϊςεισ υποθηκϊν φψουσ 3.281.438,00 για εξαςφάλιςη δανείων, το φψοσ τ ων οποίων την 31.12.2012 ανζρχονταν ςε ευρϊ 3.178.705,25.
3) Η εταιρεία ζχει ελεγχθεί φορολογικά μζχρι και τη χρήςη 2009.
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΣΟΖΠΖΠ (Ι/86)
31ηρ ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 (1ηρ Ηανοςαπίος έωρ 31ηρ Γεκεμβπίος 2012 )
Η. Αποηελέζμαηα εκμεηάλλεςζηρ
1/1-31/12/2012
Θύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
5.178.285,68
Κείνλ: Θόζηνο πσιήζεσλ
3.863.432,42
Κηθηά απνηειέζκαηα (Θέξδε) εθκεηάιιεπζεο
1.314.853,26
ΠΙΔΟΛ:1.Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
18.867,67
ύλνιν
1.333.720,93
ΚΔΗΟΛ:1.Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
488.943,81
2.Δμνδα ιεηηνπξγηαο εξεπλώλ-αλαπηύμεσο
7.486,43
3.Δμνδα ιεηηνπξγηαο δηάζεζεο
618.242,24
1.114.672,48
Κεξηθά απνηειέζκαηα (Θέξδε ) εθκεηάιιεπζεο
219.048,45
ΞΙΔΝΛ:
2.Δζνδα ρξενγξάθσλ
0,00
3.Θέξδε από πώιεζε ζπκκ.& ρξενγξ.
0,00
4.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα
151.720,37
151.720,37
151.720,37
ΚΔΗΝΛ:
2.Εξοδα & ζημίερ ζςμμεηοσών & σπεογπάθων
0,00
3.Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
231.458,08
231.458,08
-79.737,71
Οιηθά απνηειέζκαηα (Θέξδε -Εεκηέο) εθκεηάιιεπζεο
139.310,74
ΗΗ. ΞΙΔΝΛ: Δκηακηα αποηελέζμαηα
1.Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
28.000,00
2.Δθηαθηα Θέξδε
0,00
3.Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
227.500,00
255.500,00
ΚΔΗΝΛ:
1.Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
0,00
2.Δθηαθηα δεκίεο
1.750.981,65
3.Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
0,00
1.750.981,65
-1.495.481,65
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (Εεκηέο)
-1.356.170,91
ΚΔΗΝΛ:
ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
60.232,65
Κείνλ:Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην
ιεηηνπξγηθό θόζηνο
55.699,54
4.533,11
ΘΑΘΑΟΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ (Εημιέρ) ΣΟΖΠΖΠ
-1.360.704,02
ππο θόπων

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ( Ι/88)

1/1-31/12/2011

547.464,57
13.309,63
656.515,13
0,00
0,00
311,51
0,00
189.337,18

5.015.613,32
3.694.558,51
1.321.054,81
23.700,00
1.344.754,81
1.217.289,33
127.465,48

Θαζαξά απνηειέζκαηα (Εεκηέο) ρξήζεο
ΠΙΔΟΛ: Τπόινηπν απνηειεζκάησλ
(Εεκηώλ) πξνεγνπκέσλ ρξήζεσλ
MEION:-Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
πξνεγνπκέσλ ρξήζεσλ
ύλνιν
ΚΔΗΟΛ: 1.Φόξνο εηζνδήκαηνο
2.Ινηπνί κή ελζσκαησκέλνη ζην
ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη
Εεκίεο εηο λένλ

311,51
311,51
189.337,18

8.088,95

Σπήζη 2011

-91.944,51

-189.465,77

0,00

0,00
-1.550.169,79
0,00

-97.521,26
-189.465,77
0,00

0,00
0,00
-1.550.169,79

0,00
0,00
-189.465,77

Ν

ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. & Γ/ΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ
ΙΑΚΞΟΝΠ Θ. ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ
Α.Ρ. AB. 078745
ΔΛΑ ΚΔΙΝΠ ΡΝ Γ.Π.
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Α. ΡΠΗΣΟΗΡΕΖΠ
Α.Ρ. AB 773634

-5.085,73
-66.645,92

64.900,04
39.601,45

-1.360.704,02

ΑΓΟΗΛΗΝ 30 ΑΞΟΗΙΗΝ 2013
-189.025,67
-61.560,19

0,00
3.003,22
0,00
3.003,22
0,00
8.088,95
0,00

Σπήζη 2012

25.298,59
-91.944,51

Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΠΞΟΗΓΥΛ Γ. ΦΑΛΡΖΠ
Α.Ρ. AI. 227600 -Α.Κ.Αδείαρ Ν.Δ.Δ.1092 34015
Ν ΔΞΗ ΡΝ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ
ΑΛΓΟΔΑΠ Η. ΞΑΙΗΝΟΑΠ
Α.Ρ. AI 777457
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Πξoο ηνπο θ.θ. Κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο
"ΚΔΣΑΙΙΟΠΙΑΣΗΘΖ ΑΓΡΗΛΗΟΤ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ"
Έκθεζη επί ηων Νικονομικών Θαηαζηάζεων : Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο " ΚΔΣΑΙΙΟΠΙΑΣΗΘΖ ΑΓΡΗΛΗΟΤ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ", πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη
ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Νικονομικέρ Θαηαζηάζειρ : Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

ζύκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Ινγηζηηθό ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δςθύνη ηος Δλεγκηή : Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη
ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Βάζη για Γνώμη
με Δπιθύλαξη : Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ , πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην ΔΓΙ, ζηελ θιεηόκελε ρξήζε δελ δηελεξγήζεθαλ απνζβέζεηο επί ησλ ινηπώλ εμόδσλ εγθαηάζηαζεο πνζνύ 29.741,20 επξώ κε ζπλέπεηα ε αμία
ησλ εμόδσλ απηώλ, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα Ίδηα Θεθάιαηα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 2)Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ , πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην ΔΓΙ, ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο δελ δηελεξγήζεθαλ απνζβέζεηο επί ηεο ππεξαμίαο ησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνέθπςε από εθηίκεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Λ.2190/1920 πνζνύ επξώ 1.203.411,10. Ιόγσ ηνπ ιαλζαζκέλνπ απηνύ ινγηζηηθνύ ρεηξηζκνύ, εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο θαη νη αλαπόζβεζηεο αμίεο ησλ ελζώκαησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο. 3) ην ινγαξηαζκό ηνπ Δλεξγεηηθνύ Γ.ΗΗ.1. "πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο", εκθαλίδνληαη : α) ε αμία θηήζεο κεηνρώλ πνζνύ επξώ 453.664,71 ζε (2) δπν αλώλπκεο εηαηξείεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ δελ ειέγρνληαη από Οξθσηό Διεγθηή Ινγηζηή. Ζ εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ απηώλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε πνζό 395.905,26 επξώ. Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην ΔΓΙ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε ππνηίκεζεο ησλ κεηνρώλ απηώλ γηα ηελ πξνθύπηνπζα δηαθνξά
πνζνύ επξώ 57.759,45, κε ζπλέπεηα ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ απηνύ, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα Ίδηα Θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα θαη β) ε αμία θηήζεο κεξηδίσλ ΔΠΔ πνζνύ επξώ 265.000 ηεο νπνίαο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ειέγρνληαη από Οξθσηό Διεγθηή - Ινγηζηή Γελ
ηέζεθαλ ππόςε καο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο απηήο θαη ζπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ηεο θαη ηηο ελδερόκελεο επηπηώζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 4) Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην ΔΓΙ,
δελ έρεη ζρεκαηηζζεί ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο πξόβιεςε απαμίσζεο απνζεκάησλ ινγηζηηθήο αμίαο επξώ 700.000. Ιόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απνζεκάησλ, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα Ίδηα Θεθάιαηα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 5) ηηο απαηηήζεηο από
πειάηεο, εθηόο από απηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηζθαιείο θαη ζε θαζπζηέξεζε (Γ.ΗΗ.10 “Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο” επξώ 409.045,00) πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.000.000. Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ,
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην ΔΓΙ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Θαηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε ησλ κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.409.045, έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε πνζνύ επξώ 1.200.000.
Ιόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ, ηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 6) Σα ρξεόγξαθα ηεο εηαηξείαο αθνξνύλ ζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ θαη απνηηκήζεθαλ ζηελ ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ
θηήζεσο θαη ηξέρνπζαο. 7) Σν πνζό ησλ 48.359,33€ ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην θνλδύιη ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ Α.IV. «Γηαθνξά από απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ» έπξεπε λα βαξύλεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 8) Ζ εηαηξεία, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 έρεη
ππνρξέσζε λα δηελεξγεί πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζε πνζό επξώ 240 ρηι. πεξίπνπ θαη αθνξά ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο. Γηα ηελ ππνρξέσζε απηή, ε εηαηξεία δηελήξγεζε ζε
πξνεγνύκελε ρξήζε πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία πνζνύ επξώ 2.946,16, ε νπνία ππνιείπεηαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηά πνζό 237.053,85€ κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά επξώ 237.053,85, ηα δε Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά ην ίδην πνζό. 9) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απηήο, δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ εηαηξεία, 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 έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ
εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. Γνώμη με Δπιθύλαξη : Θαηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν „Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε‟, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνύ ιεθζνύλ ππόςε θαη νη ζεκεηώζεηο ηεο
εηαηξείαο, θάησ από ηνλ Ηζνινγηζκό, παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από
ην Διιεληθό Γεληθό Ινγηζηηθό ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Αναθοπά επί Άλλων Λομικών και Θανονιζηικών θεμάηων : Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
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