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ΗΟΛΟΓΗΜΟ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012
38ε ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012)
(Πνζά ζε επξώ)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2012
Αλαπόζβεζηε
Αμία θηήζεωο
Απνζβέζεηο
αμία
Β.

Γ.

ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ
4.Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΙΙ. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα
3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
4. Μεραλήκαηα-Τερληθέο εγθαηαζηάζεηο
& ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. 'Επηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο
Σύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ)

83.039,46
83.039,46

297.199,53
297.199,53

20.805,20
20.805,20

9.254,67
9.254,67

11.550,53
11.550,53

3.075.003,32
12.042.343,54

0,00
9.215.485,99

3.075.003,32
2.826.857,55

3.072.834,82
12.033.330,34

0,00
8.807.858,71

3.072.834,82
3.225.471,63

10.684.559,32
1.661.044,97
2.880.060,44
53.261,91
30.396.273,50

8.290.677,01
1.411.279,04
1.713.601,91
0,00
20.631.043,95

2.393.882,31
249.765,93
1.166.458,53
53.261,91
9.765.229,55

10.664.670,35
1.653.611,95
2.590.507,70
0,00
30.014.955,16

7.431.935,28
1.203.901,73
1.390.048,32
0,00
18.833.744,04

3.232.735,07
449.710,22
1.200.459,38
0,00
11.181.211,12

2.303.974,99
59.284,38
2.363.259,37
12.128.488,92

ύλνιν Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ι. Αποθέμαηα
1. Εκπνξεύκαηα
2. Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή-Υπνπξντόληα θαη Υπνιείκκαηα
3. Παξαγσγή ζε εμέιημε
4. Πξώηεο & βνεζ.ύιεο-αλαιώζηκα πιηθά-αληαιιαθηηθά & είδε ζπζθεπαζίαο
5.Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ
ΙΙ. Απαιηήζεις
1. Πειάηεο
2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
- Φαξηνθπιαθίνπ
- Σηηο Τξάπεδεο γηα είζπξαμε
3. Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
3α. Επηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξ/λεο)
- Φαξηνθπιαθίνπ
- Σηηο Τξάπεδεο γηα εγγύεζε
3β Επηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
10.Επηζθαιείο-Επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο
11. Φξεώζηεο δηάθνξνη
12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ

233.187,15
2.208.061,34
530.053,21
2.587.966,35
555.584,21
6.114.852,26

10.360.754,43
855,00
0,00

125.005,04
3.183.493,87

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓΗV)
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
1. Εμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ
2. Φξεσζηηθνί ινγ/ζκνί εγγπήζεσλ θαη
εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ
4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

9.150.723,86
7.112,00
500,00

855,00
102.848,61

607.644,37
4.154.735,37

3.308.498,91
1.672.279,42
1.172.747,51
75.484,91
230.394,40
16.923.863,19

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Η. Μεηοτικό Κεθάλαιο
(2.149.460 κεηνρέο ησλ 2,94 επξώ)
1. Καηαβιεκέλν

6.319.412,40

484.490,83

484.490,83

11.768,67
375.787,88
872.047,38

11.768,67
607.709,90
1.103.969,40

178.945,37
2.076.268,49
2.255.213,86

178.945,37
1.723.217,57
1.902.162,94

-9.165.997,02

-7.320.287,05

280.676,62

2.005.257,69

4.972.441,93
4.341.493,05
11.560,00
9.325.494,98

5.496.000,00
4.330.684,00
11.560,00
9.838.244,00

4.500.734,25
3.377.937,49
12.756.969,76
232.226,76
499.666,31
1.549.672,70

4.089.984,38
4.428.195,95
11.133.848,23
235.716,09
310.106,00
1.096.744,58

2.180.663,79
1.239.204,53
26.337.075,59

2.204.863,88
1.004.594,42
24.504.053,53

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΗ+ΓΗΗ)

35.662.570,57

34.342.297,53

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ)
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΠΗΣΩΣΗΚΟΗ
2. Πηζησηηθνί ινγ/ζκνί εγγπήζεσλ θαη
εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ
4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

35.943.247,19

36.347.555,22

1.853.059,21
2.377.053,56
4.230.112,77

1.964.613,67
2.377.053,56
4.341.667,23

IV. Aποθεμαηικά Κεθάλαια
1. Ταθηηθό απνζεκαηηθό
5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ
V. Aποηελέζμαηα εις νέο
Υπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν
ύλνιν Ηδίωλ Κεθ.(ΑΗ+ΑΗΗΗ+ΑΗV+AV)

Γ.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
I. Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις
1. Οκνινγηαθά δάλεηα
2. Δάλεηα Τξαπεδώλ
8. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

7.612,00
97.366,61

4.762.379,74
1.156.372,30
1.125.370,48
202.841,73
123.929,87
16.626.596,59

30.976,83

11.016,83

34.874,36
144.586,17
179.460,53
23.507.796,74

40.758,78
9.774,07
50.532,85
22.802.998,53

9.762,00
0,00
9.762,00
35.943.247,19

7.177,00
1.600,00
8.777,00
36.347.555,22

1.853.059,21
2.377.053,56
4.230.112,77

1.964.613,67
2.377.053,56
4.341.667,23

ΠΑΘΖΣΗΚΟ
Πνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεωο 2011

6.319.412,40

ΗΗΗ. Γιαθορές αναπροζαρμογήςΔπιτορηγήζεις επενδύζεων
1. Δηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή
αμίαο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ
2. Δηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή
αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
3.Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ

2.303.974,99
39.043,05
2.343.018,04
13.524.229,16

255.456,28
2.224.033,03
556.934,36
2.682.660,22
654.412,30
6.373.496,19

ΙΙΙ. Χρεόγραθα
1. Μεηνρέο
IV. Γιαθέζιμα
1. Τακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο

Δ.

Πνζά
θιεηόκελεο
ρξήζεωο 2012
Α.

380.238,99
380.238,99

ΙΙΙ. Σσμμεηοτές και άλλες μακροπρόθεζμες
τρημαηοοικονομικές απαιηήζεις
1.Σπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

Γ.

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
Αλαπόζβεζηε
Αμία θηήζεωο
Απνζβέζεηο
αμία

ΗΗ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις
1. Πξνκεζεπηέο
2α Επηηαγέο πιεξσηέεο
3. Τξάπεδεο ι/βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
4. Πξνθαηαβνιέο Πειαηώλ
5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε
11. Πηζησηέο δηάθνξνη

ΖΜΔΗΩΔΗ:
1. Επί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ επ' απηώλ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο θαη πξνζεκεηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ 65.296.257,00 € γηα αζθάιεηα ηξαπεδηθώλ δαλείσλ ην ύςνο ησλ νπνίσλ ηελ 31.12.2012 αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ 23.723.217,02
2. Η ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ έγηλε ηελ 31.12.2012 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2065/1992.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012)
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2012
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο
Κύθινο Εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ: Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
Σύλνιν
ΜΔΗΟΝ: 1. ΄Εμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Εμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
ΜΔΗΟΝ: 4.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα
Μείνλ:
3. Φξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο
ΗΗ. ΠΛΔΟΝ: Δθηαθηα απνηειέζκαηα
1. Εθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
260.632,64
2. Εθηαθηα θέξδε
3.876,15
Μείνλ:
1. Εθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
95.725,89
2. Εθηαθηεο δεκίεο
0,01
3. Εμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
446.849,07
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (δεκίεο)
ΜΔΗΟΝ: Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (δεκίεο) ΥΡΖΔΩ πξν θόξωλ

29.626.675,09
22.674.273,78
6.952.401,31
133.772,79
7.086.174,10
1.197.117,07
5.583.033,00

33.090.113,75
24.317.252,77
8.772.860,98
217.864,85
8.990.725,83
1.466.544,79
8.429.724,66

6.780.150,07
306.024,03

19,31

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) ρξήζεσο
(+) Υπόινηπν απνηει. (δεκηώλ) πξνεγ. ρξήζεσλ
Εεκίεο εηο λέν

Πνζά
θιεηόκελεο
ρξήζεωο 2012
-1.849.847,51
-7.316.149,51
-9.165.997,02

Πνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεωο 2011
-2.498.665,46
-4.821.621,59
-7.320.287,05

9.896.269,45
-905.543,62

16,72

1.877.824,67

-1.877.805,36
-1.571.781,33

1.716.484,50

264.508,79

276.964,89
2.514,97

279.479,86

542.574,97

150.620,20
0,00
5.513,72

156.133,92

-278.066,18
-1.849.847,51

1.896.578,97

-1.716.467,78
-2.622.011,40

123.345,94
-2.498.665,46

1.687.488,44

1.896.578,97

0,00
-1.849.847,51

1.687.488,44

0,00
-2.498.665,46

Άξηα, 30 Απξηιίνπ 2013

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ
Α.Γ.Σ.: ΑΔ 282556

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ
Α.Γ.Σ.: ΑΒ 812089

ΥΡΖΣΟ Ν. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ
Α.Γ.Σ. : ΑΒ 812861

ΓΡΖΓΟΡΖ Η. ΚΟΛΗΟ
Α.Γ.Σ. Ν 783090

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Θ. ΠΑΠΠΑ
Α.Γ.Σ.: ΑΚ 385891

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ
ΕΛΕΓΥΟΤ
ΟΡΚΩΣΟΤ
ΕΛΕΓΚΣΗ
ΛΟΓΙΣΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΡΕΑΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε.
Προς τοσς
Μετότοσς
της: ‘‘ΒΙΚΗ’’
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ
Έκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ “ΒΙΚΗ” ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε. , οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31 Δεκεμβρίου 2012, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν
θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπωσ και για
εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ
Ευθφνη του Ελεγκτή
Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και
διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ
ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με
ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων
που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.
Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ:
1) το λογαριαςμό «υμμετοχζσ ςε ςυνδεμζνεσ επιχειριςεισ» ποςοφ ευρϊ 2.303.974,99 απεικονίηεται θ αξία κτιςθσ μετοχϊν ανωνφμου εταιρείασ μθ ειςθγμζνθσ ςτο Χρθματιςτιριο, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οποίασ δεν ελζγχονται από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι. Η εταιρεία αυτι εμφανίηει
αρνθτικι κακαρι κζςθ. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛ, δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ ολοςχεροφσ υποτίμθςθσ τθσ αξίασ κτιςθσ αυτϊν των μετοχϊν ποςοφ ευρϊ 2.303.974,99, με ςυνζπεια θ αξία του λογαριαςμοφ αυτοφ, τα
αποτελζςματα προθγοφμενων χριςεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίηονται ιςόποςα αυξθμζνα.
2) τισ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται και απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ από τθν προθγοφμενθ χριςθ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 3.500.000,00. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛ, δεν ζχει ςχθματιςτεί ςχετικι πρόβλεψθ. Κατά τθν εκτίμθςι
μασ για τθν κάλυψθ ηθμιϊν από τθ μθ ρευςτοποίθςθ μζρουσ των απαιτιςεων αυτϊν ζπρεπε να ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ ποςοφ ευρϊ 2.500.000,00. Λόγω του μθ ςχθματιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ, θ αξία των απαιτιςεων και τα Ίδια κεφάλαια εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 2.500.000,00
και τα αποτελζςματα τθσ τρζχουςασ και τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ αυξθμζνα κατά 300.000,00 και 2.200.000,00 αντίςτοιχα.
3) Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛ δεν ςχθματίηεται πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία. Κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012, το ςυνολικό φψοσ τθσ μθ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ ανζρχεται ςε
ευρϊ 752.000,00 με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται ιςόποςα μειωμζνεσ, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 752.000,00 και τα αποτελζςματα χριςθσ αυξθμζνα κατά 79.000,00 ευρϊ.
4) Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ δεν ζχουν εξεταςκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ 2005 ζωσ 2010. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Η εταιρεία δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των
προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςκοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχο μασ δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται .
Γνώμη με Επιφφλαξη
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο ‘Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ’, οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 και τθ
χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έμφαςη Θέματοσ
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο γεγονόσ ότι το ςφνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τθσ εταιρίασ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ και οι παρατθριςεισ του ελζγχου, ζχει καταςτεί αρνθτικό και ςυνεπϊσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. τθ ςθμείωςθ
13.δ του προςαρτιματοσ γίνεται αναφορά ςτα μζτρα που κα λθφκοφν για τθν άρςθ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ και τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ, προχπόκεςθ θ οποία ζχει λθφκεί υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ των ανωτζρω οικονομικϊν καταςτάςεων.
τθ γνϊμθ μασ δεν διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Επιςθμαίνεται ότι θ εταιρεία, μζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ, δεν
ςυνζταξε ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ επικαλοφμενθ τισ διατάξεισ του άρκρου 97 του Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 30 Μαΐνπ 2013
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