ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΕΡΜΗΣ - VITEX"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)-ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6682/03/Β/86/15(09) ΑΡ.ΓΕΜΗ 113357952000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
71.714,41
14.342,88
57.371,53
350.000,00
70.000,00
280.000,00
2.837.024,64
96.905,34
2.740.119,30
3.258.739,05
181.248,22
3.077.490,83

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας

100.000,00

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ.εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

10.052.632,83
29.897.347,34
27.201.110,27
917.806,66
2.165.353,04
339.040,46
70.573.290,60
70.673.290,60

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

33.342,47

0,00
16.616.660,95
18.583.248,96
893.743,54
1.986.627,14
0,00
38.080.280,59
38.113.623,06

66.657,53

10.052.632,83
13.280.686,39
8.617.861,31
24.063,12
178.725,90
339.040,46
32.493.010,01
32.559.667,54

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
71.714,41
0,00
71.714,41
1.181.014,47
664.811,60
516.202,87
2.967.898,50
1.506.394,70
1.461.503,80
4.220.627,38
2.171.206,30
2.049.421,08

100.000,00

8.903.981,86
29.893.806,34
27.194.652,86
1.142.299,69
2.174.569,31
251.661,45
69.560.971,51
69.660.971,51

18.301,37

0,00
15.993.055,47
17.013.080,22
1.005.454,18
1.821.232,36
0,00
35.832.822,23
35.851.123,60

12.903.473,37
48.694,52
12.952.167,89
45.511.835,43

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείµµατα
4. Πρώτες & βοηθητ. ύλες - Αναλ.υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

14.383.907,54
496.601,00
104.697,19
21.607,34

ΙII. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙIΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

8.903.981,86
13.900.750,87
10.181.572,64
136.845,51
353.336,95
251.661,45
33.728.149,28
33.809.847,91

12.935.723,37
56.109,52
12.991.832,89
46.801.680,80

1.391.416,70
2.026.197,79
2.261.253,91
7.566,42
5.686.434,82

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις
2. Γραµµάτια εισπρακτέα :
- Χαρτοφυλακίου
- Στις τράπεζες για είσπραξη
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί ∆ιαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

81.698,63

1.699.707,62
3.116.989,32
3.378.498,05
184.748,01
8.379.943,00
12.457.633,70
368.874,00

13.887.306,54

79.155,31
185.907,09

126.304,53
1.019.599,20
1.599.839,18
20.968,57
16.654.018,02

12.088.759,70

265.062,40
3.552.092,19
637.255,34
56,50
16.543.226,13

60.000,00
60.000,00

0,00
0,00

5.196,94
2.169.813,29
2.175.010,23
24.575.463,07

27.167,88
1.603.573,65
1.630.741,53
26.553.910,66

147.577,76
5.671,11
20,00
153.268,87

137.116,68
46.684,10
0,00
183.800,78

73.318.058,20

75.588.813,32

28.744.408,92
5.136.622,51
33.881.031,43

5.988.319,32
4.851.335,21
10.839.654,53

Ποσά κλειοµ.
χρήσης 2012

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο (1.629.191 µετοχές των 10,00 €)
1. Καταβληµένο
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων-∆ωρεές παγίων
1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
5. Υπεραξία από µετατροπή ή συγχώνευση θυγατ. ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+IV+ΑV)
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια
2. ∆άνεια τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
3. Τράπεζες λογαριασµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόµενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

Ποσά προηγ.
χρήσης 2011

16.291.910,00

16.291.910,00

1.428.003,79
266.347,61
9.439,24
2.347.058,34
4.050.848,98

1.428.003,79
0,00
9.439,24
2.347.058,34
3.784.501,37

2.185.192,49
13.214.990,69
15.400.183,18

2.185.192,49
13.214.990,69
15.400.183,18

-865.714,06
-865.714,06

-773.531,07
-773.531,07

34.877.228,10

34.703.063,48

74.934,38

74.934,38

16.027.473,01
675.000,00
16.702.473,01

19.735.196,01
0,00
19.735.196,01

3.287.119,72
13.048.041,95
256.864,24
245.979,15
271.403,31
3.139.000,00
1.062.152,32
21.310.560,69
38.013.033,70

2.031.768,52
11.695.227,29
619.997,55
98.817,77
319.155,36
5.780.554,00
189.133,62
20.734.654,11
40.469.850,12

0,00
352.862,02
352.862,02

6.108,00
334.857,34
340.965,34

73.318.058,20

75.588.813,32

28.744.408,92
5.136.622,51
33.881.031,43

5.988.319,32
4.851.335,21
10.839.654,53

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού € 27.500.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, για πάγιες εγκαταστάσεις το ύψος των οποίων την 31.12.12 ανέρχεται σε € 21.422.836,66. 2) Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων, έγινε στη χρήση 2012 ύµφωνα µε το Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

KAΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Kόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. 'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. 'Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ : 1. Έσοδα συµµετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : 'Εκτακτα αποτελέσµατα
1. 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. 'Εκτακτα κέρδη
3. 'Εσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον :
1. 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. 'Εκτακτες ζηµίες
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
MEION :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

25.594.480,83
18.480.834,80
7.113.646,03
639.984,07
7.753.630,10
3.217.320,10
3.678.047,29
0,00
71.302,20
2.012.060,03

71.302,20
2.012.060,03

326.617,75
21.327,06
0,00
60,49
3.376,26
127.727,00

33.412.710,68
24.425.720,63
8.986.990,05
498.147,57
9.485.137,62
3.248.396,84
4.891.458,85

6.895.367,39
858.262,71
1.074,40
64.436,22
1.904.421,19

65.510,62
1.904.421,19

347.944,81

6.490,47
57.360,97
29.123,00

92.974,44

131.163,75

225,14
17.365,46
166.874,00

184.464,60

2.871.027,83
2.871.027,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούµ. χρήσεως 2011

-1.940.757,83
-1.082.495,12

216.781,06
-865.714,06

0,00
-865.714,06

2.964.132,27
2.964.132,27

8.139.855,69
1.345.281,93

-1.838.910,57
-493.628,64

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών/κερδών) προηγούµενης χρήσεως
(+) : Συµψηφισµός µε υπεραξία Ν2065/93
(-) : ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 2. Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/10
Ζηµίες προς διάθεση

Η διάθεση των ζηµιών γίνεται ως εξής :
8. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Είσπραξη από ληφθέντα δάνεια
Πληρωµές για δάνεια κα τόκους
Πληρωµές για µισθώµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Καθαρές Ταµειακές ροές από τις Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση ή µείωση ταµειακών διαθεσίµων χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσεως

-865.714,06
-865.714,06

-773.531,07
-773.531,07

0,00
-585.118,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά κλειόµ.
χρήσεως 2012

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Πληρωµές για απόκτηση συµµετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Πληρωµές για απόκτηση ενσώµατων παγίων και άϋλων στοιχείων
Είσπραξη από πώληση συµµετοχών, εσνώµατων παγίων, άϋλων και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων
Καθαρές Ταµειακές ροές από τις Επενδυτικές δραστηριότητες

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
-585.118,80
143.342,86
0,00
189.256,06
-631.032,00
142.499,07
-773.531,07

-91.490,16
-585.118,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Άµεση µέθοδος
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους
Ταµειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος
Καθαρές Ταµειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2012
-865.714,06
-773.531,07
882.303,36
108.772,29
-865.714,06
0,00
-865.714,06

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011

37.167.300,94
-28.481.099,98
8.686.200,96
-108.772,29
8.577.428,67

36.723.163,96
-32.323.593,60
4.399.570,36
-656.214,98
3.743.355,38

0,00
-1.505.874,98
83.712,30
71.302,20
-1.350.860,48

-8.101,50
-3.662.438,49
69.425,14
65.510,62
-3.535.604,23

25.715.056,76
-32.273.425,69
-123.930,56
-6.682.299,49

44.224.456,32
-43.547.231,86
-210.874,52
466.349,94

544.268,70
1.630.741,53
2.175.010,23

674.101,09
956.640,44
1.630.741,53

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2012
34.703.063,48
-865.714,06
33.837.349,42
0,00
0,00
1.039.878,68
34.877.228,10

Ίδια Κεφάλαια Έναρξης
Αποτελέσµατα χρήσης
Άυξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)
Λοιπά στοιχεία µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
35.619.937,41
-585.118,80
35.034.818,61
0,00
0,00
-331.755,13
34.703.063,48

Ασπρόπυργος, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
Α∆Τ - ΑΒ 264393/06

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
Α∆Τ - Σ 647896/98

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΟΥ
Α∆Τ - ΑΕ 063546/07

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΕΡΜΗΣ - VITEX"

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΡΜΗΣ -VITEX" που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» ποσού € 12.903.473,37 απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών τεσσάρων (4) ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο, οι οικονοµικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Επίσης περιλαµβάνεται η
συµµετοχή σε µία (1) ανώνυµη εταιρεία µη εισηγµένη στη χρηµατιστήριο κτήσεως € 2.490.860,00, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Τέλος, περιλαµβάνονται τρεις (3) Ε.Π.Ε. εξωτερικού. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών, πλην αυτής που βρίσκεται υπό εκκαθάριση, ανέρχεται συνολικά στο
ποσό € 7.232.190,60. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης των µετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού € 3.331.996,59 καθώς επίσης και για την υπό εκκαθάριση εταιρεία, της
οποίας το αποτέλεσµα δεν είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε. Συνέπεια της µη διενεργηθείσας πρόβλεψης είναι η αξία του λογαριασµού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης µειωµένα κατά € 545.728,07 και της προηγούµενης χρήσης µειωµένα κατά €
1.669.552,91.
2) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση συνολικού ποσού € 760.000,00. Η εταιρεία έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 496.601,00. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη των ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, η
σχηµατισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη υπολείπεται κατά € 263.399,00 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) µε συνέπεια, η αξία των
απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 263.399,00.
3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ), δε σχηµατίστηκε συµπληρωµατική πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 το συνολικό ύψος της συµπληρωµατικής πρόβλεψης
ανέρχεται σε € 1.018.586,68, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά € 1.018.586,68 και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 1 .018.586,68 και τα αποτελέσµατα χρήσης µειωµένα κατά € 238.140,93.
4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν
σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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