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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡ.Μ.Α.Δ.:               Γ.Δ.ΜΗ. : 

14η ΔΤΑΙΡΙΚΗ ΦΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ                Πνζά ζε Δπξώ ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Ποσά κλειόμενηρ σπήσεωρ 2012 Ποσά πποηγούμενηρ σπήσεωρ 2011 Ποσά Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη  κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

κτήσεωρ  Αποσβέσειρ  αξία κτήσεωρ  Αποσβέσειρ  αξία σπήσεωρ 2012 σπήσεωρ 2011

 Β.  ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ  Α.  ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

     4.Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 4.444.128,08 3.113.935,60 1.330.192,48 4.444.128,08 3.041.793,09 1.402.334,99      Η. Μεηνρηθό Κεθάιαην (167.115 κεη. ησλ 29,35,00 €)

 Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ        1.Καηαβιεκέλν 4.904.825,25 4.904.825,25

   ΗΗ.Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ΗΗΗ.Γηαθνξέο αλαπ/κνγήο-Δπηρ/ζεηο επελδύζεσλ

     1. Γήπεδα -Οηθόπεδα 261.758,49 - 261.758,49 261.758,49 - 261.758,49     1.Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ - -

     3.Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 6.258.099,52 2.763.941,46 3.494.158,06 6.258.099,52 2.658.084,57 3.600.014,95     3.Δπηρ/γήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 2.436.392,76 2.436.392,76

     4.Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 2.436.392,76 2.436.392,76

        & ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 3.672.187,29 2.626.244,83 1.045.942,46 3.632.117,29 2.279.971,43 1.352.145,86 ΗV.Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα

     5.Μεηαθνξηθά κέζα 544.920,45 471.695,16 73.224,29 544.920,45 466.619,17 78.301,28      1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό 344.100,63 344.100,63

     6.Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1.482.602,08 1.238.413,37 244.188,71 1.479.454,15 1.155.445,16 324.008,99      3.Δηδηθά απνζεκαηηθά 6.631,82 6.631,82

    7.Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 11.740.196,73 - 11.740.196,73 11.740.196,73 - 11.740.196,73      4.Έθηαθηα απνζεκαηηθά 156.590,39 156.590,39

23.959.764,56 7.100.294,82 16.859.468,74 23.916.546,63 6.560.120,33 17.356.426,30 507.322,84 507.322,84

        ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ) 23.959.764,56 7.100.294,82 16.859.468,74 23.916.546,63 6.560.120,33 17.356.426,30  V.Απνηειέζκαηα εηο λέν

   ΗΗΗ.πκκεηνρέο & άιιεο Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 0,00 613,74

       καθξνπξόζεζκεο   απαηηήζεηο Τπόινηπν Εεκηώλ ρξήζεσο εηο λένλ -17.258.981,45 -16.767.029,95

       7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 88.224,90 132.226,66 -17.258.981,45 -16.766.416,21

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 16.947.693,64 17.488.652,96   ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+AIII+AIV+AV+ΑVI) -9.410.440,60 -8.917.875,36

 Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

   Η. Απνζέκαηα  Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

      1.Δκπνξεύκαηα 35.790,94 116.020,18 Η. Μαθξνπξόζεζκεο  ππνρξεώζεηο

      2.Πξντόληα εηνηκα θαη εκηηειή -     1. Οκνινγηαθά Γάλεηα 10.068.925,06 9.229.320,81

         Τπνπξντόληα θαη Τπνιείκαηα 9.266,40 111.406,93     2. Γάλεηα ηξαπεδώλ 758.654,42 758.654,42

      3.Παξαγσγή ζε εμέιημε - -     3. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 300,00 300,00

      4.Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο - Αλαιώζηκα πιηθά 10.827.879,48 9.988.275,23

          Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο 405.952,35 245.999,64 ΗΗ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

      5.Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 1.352,68 154.408,96     1.Πξνκεζεπηέο 6.567.705,73 7.095.045,45

452.362,37 627.835,71     2. Γξακκάηηα πιεξσηέα 35.078,20 296.878,20

  ΗΗ.Απαηηήζεηο     2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνι/λεο) 2.146.633,81 2.175.415,54

     1.Πειάηεο 1.665.395,67 1.651.686,01     3.Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί

Μείνλ:Πξνβιέςεηο 1.228,11 1.664.167,56 1.228,11 1.650.457,90        βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 9.074.454,15 8.724.990,52

      2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα     4.Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 0,00 107.839,36

         - Υαξηνθπιαθίνπ 998.729,00 25.600,00     5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 4.015.946,72 3.561.569,19

         - ηηο Σξάπεδεο  γηα είζπξαμε 72.900,00 1.071.629,00 72.900,00 98.500,00     6.Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 3.161.151,14 3.111.467,89

      3.Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 63.257,84 23.952,84    11.Πηζησηέο δηάθνξνη 1.836.982,70 1.965.753,79

     3α.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 1.633.675,05 1.972.213,05 26.837.952,45 27.038.959,94

     3β.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζε θαζπζηέξεζε 3.084.886,29 2.984.439,85        ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗ+ΓΗΗ) 37.665.831,93 37.027.235,17

     7. Απαηηήζεηο θαηά Οξγάλσλ Γηνίθεζεο 1.826.109,01 1.400.000,00

     10. Δπηζθαιείο -Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο 7.842,99 401.565,12

    11.Υξεώζηεο δηάθνξνη 41.773,59 41.768,18

    12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο  πξνθαηαβνιώλ 

         θαη πηζηώζεσλ 10.000,00 9.860,00

9.403.341,33 8.582.756,94

  IV.Γηαζέζηκα

        1.Σακείν 124.877,29 6.363,18

        3.Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο 7.027,49 12.137,70

131.904,78 18.500,88

     ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV) 9.987.608,48 9.229.093,53

 Δ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

        1.Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 979,33 979,33       2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 11.082,60 11.701,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (B+Γ+Γ+Δ) 28.266.473,93 28.121.060,81 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 28.266.473,93 28.121.060,81

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΠΗΣΩΣΗΚΟΗ

     2.Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ    2.Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ

     θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 375.000,00 375.000,00       θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 375.000,00 375.000,00

     4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 772.860,81 542.420,80    4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 772.860,81 542.420,80

1.147.860,81 917.420,80 1.147.860,81 917.420,80

 ππέξ ηξαπεδώλ πξνο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ δαλείσλ

Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόμενηρ σπήσεωρ 2012 Ποσά πποηγούμενηρ σπήσεωρ 2011 κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

 Η.   Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο σπήσεωρ 2011 σπήσεωρ 2010

      Κύθινο Δξγαζηώλ (πσιήζεηο) 10.116.354,62 8.976.270,80 Εεκίεο  ρξήζεσο -492.565,24 -4.324.545,45

      Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ 8.419.982,39 8.665.540,25 (-): Τπόινηπν δεκηώλ  πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ -16.766.416,21 -11.268.721,12

      Μηθηά Κέξδε Δθκεηαιιεύζεσο 1.696.372,23 310.730,55 (-): Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ

      Πιένλ : 1.Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο - -        πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 1.173.149,64

      ύλνιν 1.696.372,23 310.730,55        ύλνιν -17.258.981,45 -16.766.416,21

      ΜΔΗΟΝ:1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 528.855,05 1.010.815,56  ΜΔΗΟΝ: 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο - -

                   3.΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 1.060.753,22 1.589.608,27 1.691.756,51 2.702.572,07            Εεκίεο εηο λένλ -17.258.981,45 -16.766.416,21

      Μεξηθέο Εεκίεο  Δθκεηαιιεύζεσο 106.763,96 -2.391.841,52

    ΠΛΔΟΝ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα - -

      Μείνλ: 3.Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 1.193.435,18 -1.193.435,18 517.532,80 -517.532,80

      Οιηθέο Εεκίεο  Δθκεηαιιεύζεσο -1.086.671,22 -2.909.374,32

  ΗΗ.ΠΛΔΟΝ: ΄Δθηαθηα απνηειέζκαηα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΣΟΤ 

Γ..

                    1.Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 37.293,71 155.338,89

                    2. Έθηαθηα θέξδε 605.609,19 -

                    3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 169,16 - Α.Γ.Σ.  

643.072,06 155.338,89

       Μείνλ:

                   1.Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 28.861,84 282.816,88 Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

                   3.Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 20.104,24 48.966,08 594.105,98 1.287.693,14 1.570.510,02 -1.415.171,13

       Οξγαληθέο & έθηαθηεο  Εεκίεο -492.565,24 -4.324.545,45

       ΜΔΗΟΝ: ΑΡ.ΑΓΔΗΑ Ο.Δ. 

                     ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ 346.406,10 1.527.068,21

                     Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                                  ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 346.406,10 - 1.527.068,21 -

-492.565,24 -4.324.545,45

εκείσζεηο:1)Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο ππνζεθώλ πνζνύ επξώ 13.400.000,00 ππέξ ηξαπεδώλ θαη  επί ησλ αθηλήησλ ησλ κεηόρσλ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο ππνζεθώλ πνζνύ επξώ 5.200.000,00

                                   Θεζζαινλίθε, 2 Απξηιίνπ 2013

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.

Θεζζαινλίθε, .. Ννεκβξίνπ 2011

Α.Γ.Σ. 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ 

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2013

ΚΑΘΑΡΔ ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΔΩ ππο υόπων

 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

     Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

ΔΚΘΔΖ  ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

 Ππορ τοςρ κ.κ. Μετόσοςρ τηρ Ανώνςμηρ Δταιπίαρ 

     Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων 
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ  οι οποίεσ αποτελοφνται από τον Ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2012, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 
θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα. 
Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ 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 Σχζδιο 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. Τα 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 Αρνητική Γνώμη 
1) Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν ζχουν διενεργθκεί αποςβζςεισ ςτα κονδφλια του Ενεργθτικοφ Β’ “Ζξοδα Εγκατάςταςθσ”, Γ-ΙΙ-3 “Κτίρια και Τεχνικά ζργα” 
και Γ-ΙΙ-4 “Μθχανιματα και τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ”ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 1.750 χιλ. περίπου, εκ των οποίων ευρϊ 650 χιλ. περίπου, αφοροφν τθν παροφςα χριςθ, με αποτζλεςμα το αναπόςβεςτο υπόλοιπο των παραπάνω κονδυλίων να 
εμφανίηεται ιςόποςα μειωμζνο, τα Αποτελζςματα Χριςεωσ και τα Ίδια Κεφάλαια αυξθμζνα κατά ευρϊ 650 χιλ. και 1.750 χιλ. περίπου αντίςτοιχα. 
2) Στο κονδφλι του Πακθτικοφ  Α.ΙΙΙ.3 “Επιχορθγιςεισ Επενδφςεων παγίων ςτοιχείων” ζχει περιλθφκεί επιχοριγθςθ επενδφςεων για εκςυγχρονιςμό μονάδασ κοπισ – τυποποίθςθσ κρζατοσ & παραγωγισ κρεατοςκευαςμάτων, θ οποία ζχει 
ολοκλθρωκεί ςε προθγοφμενεσ χριςεισ και αφορά λθφκείςα  ενίςχυςθ επενδυτικοφ ςχεδίου ςτα πλαίςια του μζτρου 2.1 του» Ε.Π.Α.Α. & Α.Υ. 2000-2006». Το κόςτοσ των παγίων που επιχορθγικθκαν απεικονίηεται αντίςτοιχα ςτον λογαριαςμό  του 
Ενεργθτικοφ Γ-ΙΙ-7 “Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ και προκαταβολζσ”. Σθμειϊνουμε ότι ζχει διεργθκεί διοικθτικόσ ζλεγχοσ επί του ςυνόλου του ζργου προκειμζνου να εκδοκεί απόφαςθ υλοποίθςθσ του και να καταβλθκεί ςτον δικαιοφχο θ 
δθμόςια δαπάνθ που αντιςτοιχοφςε ςτθν 5θ και τελικι πιςτοποίθςθ. Τα αποτελζςματα του ανωτζρω ελζγχου ςφμφωνα με τθν από 24.12.2012 επιςτολι που λάβαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, πρόκειται να τεκοφν υπόψθ τθσ 
Πρωτοβάκμιασ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ, γεγονόσ που πικανά να οδθγιςει ςτθν εφαρμογι των διατάξεων περί καταλογιςμοφ ποςοφ ευρϊ 2.312.856,07 ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν με ενδεχόμενθ ςυνζπεια τθν ιςόποςθ αφξθςθ των 
υποχρεϊςεων και ιςόποςθ μείωςθ των Ιδίων Κεφαλαίων. 
3) Η εταιρία δεν μετζφερε ποςό ευρϊ 11.740 χιλ. από τον λογαριαςμό του Ενεργθτικοφ Γ-ΙΙ-7 “Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ και προκαταβολζσ” ςε λογαριαςμοφσ παγίων και δεν διενιργθςε τισ αντίςτοιχεσ αποςβζςεισ για τθν παροφςα και για 
προθγοφμενεσ χριςεισ ποςοφ ευρϊ 940 χιλ. και 1.880 χιλ. αντίςτοιχα, κακϊσ και τισ αναλογοφςεσ αποςβζςεισ επιχορθγιςεων παγίων χριςθσ ποςοφ ευρϊ 185 χιλ. και προθγοφμενων χριςεων 370 χιλ. Συνζπεια του ανωτζρω λανκαςμζνου 
λογιςτικοφ χειριςμοφ είναι τα Αποτελζςματα Χριςεωσ και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 755 χιλ. και 2.265 χιλ. περίπου αντίςτοιχα ενϊ θ αναπόςβεςτθ αξία του Πάγιου Ενεργθτικοφ αυξθμζνθ κατά ποςό ευρϊ 2.820 
περίπου. 
4) Στο κονδφλι του Ενεργθτικοφ  Γ-ΙΙ-3 “Κτίρια και Τεχνικά Ζργα” λανκαςμζνα περιλαμβάνεται ποςό ευρϊ 1.300 χιλ. περίπου, που αφορά ςε αναπόςβεςτθ αξία υποκαταςτθμάτων τα οποία είτε ζχουν πωλθκεί είτε ζχει διακοπεί θ λειτουργία τουσ 
κατά τθν 31.12.2011. Συνζπεια  των ανωτζρω είναι τα Αποτελζςματα τθσ  παροφςθσ και προθγουμζνων χριςεων να εμφανίηονται αυξθμζνα περίπου κατα ποςό ευρϊ 275 χιλ. και 950 χιλ. αντίςτοιχα, ενϊ θ αναπόςβεςτθ αξία του κονδυλίου του 
Ιςολογιςμοφ Γ.ΙΙ.3 Κτίρια και Τεχνικά Εργα κακϊσ και τα 'Ιδια κεφάλαια να εμφανίηονται αυξθμζνα κατα ποςό ευρϊ 1.300 χιλ. και 1.225 ευρϊ περίπου, αντίςτοιχα. 
5) Διοριςκικαμε ωσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρίασ τθν 30.01.2012 και, ζτςι, δεν παρακολουκιςαμε τθν καταμζτρθςθ των φυςικϊν αποκεμάτων ςτθν ζναρξθ του ζτουσ. Η τιρθςθ τθσ αποκικθσ δεν είναι επαρκισ και δεν είμαςτε ςε κζςθ να 
ςυγκεντρϊςουμε επαρκι τεκμιρια επί του κζματοσ ϊςτε να προςδιορίςουμε τθν ενδεχόμενθ επίπτωςθ ςτα Αποτελζςματα τθσ χριςθσ και ςτα Ίδια Κεφάλαια. 
6) Στον λογαριαςμό του Ιςολογιςμοφ Δ-ΙΙ “Απαιτιςεισ” περιλαμβάνονται και απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 8.750 χιλ. περίπου, για τισ οποίεσ θ Εταιρία κα ζπρεπε να ςχθματίςει ιςόποςθ πρόβλεψθ για κάλυψθ των ηθμιϊν που 
ενδεχομζνωσ κα προκφψουν από τθν μθ είςπραξθ των παραπάνω  απαιτιςεων. Ο μθ ςχθματιςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ πρόβλεψθσ ποςoφ ευρϊ 8.750 χιλ. περίπου ςυνιςτά παρζκκλιςθ από τισ λογιςτικζσ αρχζσ που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με ςυνζπεια, τα Αποτελζςματα τθσ χριςθσ και των προθγοφμενων χριςεων να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ποςό ευρϊ 2.100 χιλ. και 6.650 χιλ. περίπου. Αντίςτοιχα, τα Ίδια Κεφάλαια κακϊσ και  θ αξία 
των Απαιτιςεων εμφανίηονται  αυξθμζνα κατά ποςό ευρϊ 8.750 χιλ. περίπου. Μεταξφ των ανωτζρω απαιτιςεων και ςυγκεκριμζνα ςτον λογαριαςμό του Ενεργθτικοφ Δ-ΙΙ-7 «Απαιτιςεισ κατά οργάνων διοίκθςθσ» περιλαμβάνεται ποςό ευρϊ 1.829 
χιλ. το οποίο εμπίπτει ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ του άρκρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920». 
7) Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία δεν ζχουν λογιςτικοποιθκεί ςτθν παροφςα χριςθ α) ποςό ευρϊ 540 χιλ. περίπου που αφορά πρόςκετα τζλθ και β) ποςό ευρϊ 30 χιλ. περίπου που αφορά 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για οικοδομικά ζργα ςφμφωνα με τθν επιςτολι του ΙΚΑ.  Συνζπεια των ανωτζρω είναι τα Αποτελζςματα τθσ χριςεωσ και προθγουμζνων χριςεων να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ποςό ευρϊ 400 χιλ, και 170 χιλ. περίπου, τα 
Ίδια Κεφάλαια αυξθμζνα κατά ποςό ευρϊ 570 χιλ, περίπου, ενϊ ο λογαριαςμόσ του Πακθτικοφ “Υποχρεϊςεισ” μειωμζνοσ κατά ποςό ευρϊ 570 χιλ. περίπου. 
8) Ζχουν αςκθκεί αγωγζσ από τρίτουσ κατά τθσ εταιρίασ, διεκδικϊντασ αποηθμιϊςεισ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 3 εκ περίπου εκ των οποίων ποςό ευρϊ 500 χιλ. περίπου δεν απεικονίηεται ςτα βιβλία τθσ εταιρίασ. Δεν ζχει γίνει οποιαδιποτε 
πρόβλεψθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε ςχζςθ με τισ αγωγζσ αυτζσ και τα ενδεχόμενα πρόςτιμα και προςαυξιςεισ θ οποία κατά τθν εκτίμθςι μασ κα επθρεάςει αρνθτικά τα Ίδια Κεφάλαια και τισ υποχρεϊςεισ τουλάχιςτον κατά ποςό 500 χιλ. 
ευρϊ περίπου. 
9) Η εταιρία δεν ςχθμάτιςε πρόβλεψθ ςτισ οικονομικζσ καςταςτάςεισ για φορολογικζσ παραβάςεισ και διαφορζσ  που ενδεχομζνωσ κα προκφψουν για τισ χριςεισ 2010 &  2011 οι οποίεσ δεν ζχουν εξεταςκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ και για τισ 
χριςεισ 2005-2009 ο ζλεγχοσ των οποίων βρίςκεται ςε εξζλιξθ, με ςυνζπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων κατά το χρόνο που κα εξεταςκοφν και οριςτικοποιθκοφν. Επιπλζον, για τθ χριςθ 2011 θ εταιρία 
δεν ζχει αποδεχκεί το φορολογικό ζλεγχο των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από το άρκρο  αυτό κυρϊςεισ. 
10) 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. Η 
Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ ζχει εκπονιςει πρόγραμμα για τθν άρςθ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ και τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ το οποίο κα εκτιμθκεί από εμπειρογνϊμονα Ορκωτό Ελεγκτι. Δεν 
είμαςτε ςε κζςθ να εκτιμιςουμε τθν βιωςιμότθτα και τθν δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρίασ. 
Αρνητική Γνώμη 
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εξαιτίασ τθσ ςθμαντικότθτασ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο ‘Βάςθ για Αρνθτικι Γνϊμθ’, οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ 
Εταιρείασ "" κατά τθν 31θ 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 Σχζδιο και τισ διατάξεισ 
των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί  Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων 
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


