ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΚΓΗΑΘΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΝΟΓΑΛΗΘΥΛ ΙΗΞΑΠΚΑΡΥΛ ΑΒΔΔ
ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 31εο ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012
5ε ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ - 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012)
ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ 124180399000 ( ΞΟΥΖΛ ΑΟ.Κ.Α.Δ. 64014/04/Β/07/149 (ΞΝΠΑ ΠΔ ΔΟΥ)
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Β

ΞΑΘΖΡΗΘΝ
Ξνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2012
Αμία
Αλαπόζβεζηε
θηήζεωο
Απνζβέζεηο
αμία

ΔΜΝΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ
4 Ινηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο

2.886,50

2.886,48

0,02

Ξνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
Αμία
Αλαπόζβεζηε
θηήζεωο
Απνζβέζεηο
αμία
1.931,50

1.931,50

Α.

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ

Η

0,00

ΗΗ

ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

1 Γήπεδα - Οηθόπεδα
3 Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα
4 Κεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5 Κεηαθνξηθά κέζα
6 Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7 Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο
Πύλνιν αθηλεηνπνηήζεωλ (ΓΗΗ)

ΗΗΗ

232.182,59
1.700.331,73

0,00
596.342,84

232.182,59
1.103.988,89

232.182,59
1.694.001,10

0,00
462.005,76

232.182,59
1.231.995,34

1.170.319,84
136.971,21
245.500,37
22.715,00
3.508.020,74

548.897,44
91.631,36
194.316,23
0,00
1.431.187,87

621.422,40
45.339,85
51.184,14
22.715,00
2.076.832,87

1.168.988,54
94.271,21
224.953,80
125.766,97
3.540.164,21

376.074,48
78.616,94
159.398,25
0,00
1.076.095,43

792.914,06
15.654,27
65.555,55
125.766,97
2.464.068,78

σμμετοτές & άλλες μακροπρόθεσμες
τρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1 πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Κείνλ: Οθεηιόκελεο δόζεηο
7 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

300.000,00
300.000,00

ύνολο Πάγιοσ Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Γ

Ι

0,00
4.570,00
4.570,00
2.468.638,78

Αποθέματα

395.119,18

Απαηηήζεηο

785.310,63
127.740,40
14.252,00
0,00

V

Γ

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΘΗΛΓΛΝΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ
2 Ινηπέο πξνβιέςεηο

Η

8 Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ
10 Δπηζθαιείο -Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο
Κείνλ: Πξνβιέςεηο
11 Υξεώζηεο δηάθνξνη

14.252,00
184.245,00
43.066,03

3.823,15
109.950,51

0,00
129.920,08
129.920,08

IV Γηαζέζηκα

1 Σακείν
3 Θαηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο
Πύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV)

0,00
251.234,37
1.150.367,63

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ (Β+Γ+Γ+Δ)

113.773,66
174.245,00
76.663,41

960.000,00
1.260.000,00

16.581,48

16.581,48

492.018,31
508.599,79

52.000,00
68.581,48

-1.829.307,24

-1.037.435,84

899.292,55

1.251.145,64

200.570,27

203.830,27

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

1 Οκνινγηαθά δάλεηα
2 Γάλεηα Σξαπεδώλ

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

55.500,00
371.235,21
426.735,21

54.000,00
406.008,29
460.008,29

Πξνκεζεπηέο
Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρ/λεο)
Σξάπεδεο ι/ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
Πξνθαηαβνιέο Πειαηώλ
Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε
Πηζησηέο δηάθνξνη

562.004,98
0,00
248.838,25
786.928,38
141,49
53.529,48
134.811,03
46.263,76
311.438,55
2.143.955,92
2.570.691,13

696.601,13
11.467,62
62.736,40
843.941,77
178,08
51.349,52
111.891,01
358.940,19
370.837,35
2.507.943,07
2.967.951,36

Πύλνιν ππνρξεώζεωλ(ΓΗ+ ΓΗΗ)

18.716,87

16.688,75

3.689.270,82

4.439.616,02

470.380,00

470.380,00

238.000,00
129.920,08
129.920,08

0,00
166.238,42
1.303.107,96

37.625,48
3.530,88
41.156,36
1.586.643,17

181,55
44.621,04
44.802,59
1.947.254,55

7.551,76
13.815,00
21.366,76

9.907,69
13.815,00
23.722,69

3.689.270,82

4.439.616,02

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
1 Eμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
2 Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΥΡΕΩΣΙΚΟΙ
1 Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

534.187,47

960.000,00
1.260.000,00

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ

1
2
2α
3
4
5
6
7
11

599.344,00

127.740,40

Απνηειέζκαηα εηο λέν

Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο ζε λέν
Πύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΗ+ΑΗΗ+AIV+AV)

661.927,87
657.570,23

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα

1 Σαθηηθό απνζεκαηηθό
5 Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ
δηαηάμεσλ λόκσλ

II

1 Πειάηεο
Κείνλ: Πξνβιέςεηο
3α Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξ/λεο)
-Υαξηνθπιαθίνπ
-ηηο Σξάπεδεο ζε εγγύεζε
3β Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο)
7 Απαηηήζεηο θαηά νξγάλσλ δηνηθήζεσο

Ε

300.000,00
300.000,00

ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

3 Παξαγσγή ζε εμέιημε

ΗΗ

0,00
4.428,00
4.428,00
2.081.260,87

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην

IV

Β

Ξνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεωο 2011

Θεθάιαην κεηνρηθό
(96.000 κεηνρέο ησλ 10,00 επξώ)
1 Θαηαβιεκέλν

ΗΗ
Γ

Ξνζά
θιεηόκελεο
ρξήζεωο 2012

470.380,00

470.380,00

Γ

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΞΑΘΖΡΗΘΝ
2 Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ (Α+Β+Γ+Γ)
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΡΑΜΔΥΠ ΞΗΠΡΥΡΗΘΝΗ
1 Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

ΠΖΚΔΗΥΠEIΠ: 1. Δπί ησλ γεπέδσλ ηεο εηαηξείαο, έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο ππνζήθεο πνζνύ Δπξώ 1.109.000,00 γηα εμαζθάιηζε καθξνπξόζεζκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ ηεο ΑLPHA BANK ην ππόινηπν ησλ νπνίσλ ηελ 31/12/2012 αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ Δπξώ 1.139.586,63. Δπίζεο επί ησλ
ελ ιόγσ γεπέδσλ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνύ επξώ 180.000,00 ππέξ ηεο ΑΙΦΑ ΙΖΕΗΛΓΘ Α.Δ. 2. Κε ηελ από 9.11.2012 απόθαζε ηεο Δθηαθηεο Απηόθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο "ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΚΤΓΗΑΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΟΡΓΑΛΗΘΩΛ ΙΗΠΑΚΑΣΩΛ ΑΒΔΔ"
απνθαζίζηεθε
ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο ζε ECO TERRA ΑΛΩΛΤΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΊΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΙΖΣΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΓΑΦΟΒΔΙΣΗΩΣΗΘΩΛ ΟΡΓΑΛΟΥΟΤΚΗΘΩΛ ΙΗΠΑΚΑΣΩΛ" (ΦΔΘ 1347/27.2.2013).
ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ:
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΣΟΖΠΔΥΠ
31εο ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 ( 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ - 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012)

Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο

Ξνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2012

Θύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Κείνλ: Θόζηνο πσιήζεσλ
Κηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Ξιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
ύλνιν
ΚΔΗΝΛ:

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΘΔΠΔΥΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ

1.935.919,03
1.397.762,69
538.156,34
0,00
538.156,34

1. Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
2. Δμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ -αλαπηύμεσο
3. Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Κεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο

552.739,02
233.747,24

376.524,57

ΞΙΔΝΛ:

4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

1.163.010,83
-624.854,49

3.672,12

Ξνζά
θιεηόκελεο
ρξήζεωο 2012

Ξνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
2.256.540,34
1.376.994,09
879.546,25
29.199,62
908.745,87
574.309,39
106.732,96
328.301,35

Θαζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) ρξήζεσο
(+)Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ/θεξδώλ) πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
ύλνιν

Κείνλ: 2. Ινηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη
Ζημίερ ειρ νέο

Ξνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεωο 2011

-791.871,40
-1.037.435,84
-1.829.307,24
0,00
-1.829.307,24

-1.202.099,22
164.963,38
-1.037.135,84
300,00
-1.037.435,84

1.009.343,70
-100.597,83

3.779,66

Κείνλ:
3.Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Νιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο

118.229,59

ΗΗ. ΞΙΔΝΛ: Δθηαθηα απνηειέζκαηα

1. Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
3. Δζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
4. Δζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ

17.855,40
0,00
3.260,00
21.115,40

-114.557,47
-739.411,96

192.944,95

-189.165,29
-289.763,12

1.545,05
12.140,00
0,00
13.685,05

Κείνλ:
1. Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
24.546,34
374.145,15
3. Δμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
49.028,50
90.385,25
4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο
0,00
73.574,84
-52.459,44
461.490,75
926.021,15
-912.336,10
Νξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (δεκίεο)
-791.871,40
-1.202.099,22
ΚΔΗΝΛ: ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ
356.047,42
334.811,79
Κείνλ:
Οη
απ'
απηέο
ελζσκαησκέλεο
ζην
Ελέγξαμε ηιρ ανωηέπω Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ καθώρ και ηο ζσεηικό Πποζάπηημα ηηρ Ανώνςμηρ Εηαιπίαρ “MAKITA HELLAS EΜΠΟΡΘΑ ΗΛΕΚΤΡΘΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΘΩΝ A.E.” ηηρ εηαιπικήρ σπήζηρ πος έληξε ηην 31η Μαπηίος 2004.Ο έλεγσόρ μαρ έγινε ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ
ιεηηνπξγηθό θόζηνο
356.047,42
0,00
334.811,79
0,00
ΘΑΘΑΟΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ (δεκίεο) ΣΟΖΠΔΥΠ
-791.871,40
-1.202.099,22

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

Αζήλα, 8 Ηνπιίνπ 2013
ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

Ζ ΙΝΓΗΠΡΟΗΑ

ΡΕΗΑΚΝΟΡΑΠ ΚΑΡΘΑΗΝΠ
Α.Γ.Ρ. ΑΖ 783230

ΠΘΙΖΒΑΠ Ρ. ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
Α.Γ.Ρ. Φ 062100

ΠΝΙΗΥΡΖ ΠΝΦΗΑ
ΑΟ. ΑΓ. 49066 Α' ΡΑΜΖΠ

Ελέγξαμε ηιρ ανωηέπω Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ καθώρ και ηο ζσεηικό Πποζάπηημα ηηρ Ανώνςμηρ Εηαιπίαρ “MAKITA HELLAS EΜΠΟΡΘΑ ΗΛΕΚΤΡΘΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΘΩΝ A.E.” ηηρ εηαιπικήρ σπήζηρ πος έληξε ηην 31η Μαπηίος 2004.Ο έλεγσόρ μαρ έγινε ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ
Έθζεζε επί ηωλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ

ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ
Ξξνο ηνπο θ.θ. Κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο "ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΚΓΗΑΘΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΝΟΓΑΛΗΘΥΛ ΙΗΞΑΠΚΑΡΥΛ Α.Β.Δ.Δ.."

Έθζεζε επί ηωλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο "ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΚΤΓΗΑΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΟΡΓΑΛΗΘΩΛ ΙΗΠΑΚΑΣΩΛ Α.Β.Δ.Δ.", νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
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 θσδ.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.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
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.
Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1. Ο ινγαξηαζκόο ηνπ Δλεξγεηηθνύ ππό ζηνηρεία Γ-ΗΗΗ-1 «πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο» πνζνύ € 300.000,00, αθνξά ηελ αμία θηήζεσο ζπκκεηνρώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ κε εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ, νη νπνίεο δελ ειέγρνληαη από Οξθσηό Διεγθηή Ινγηζηή. Σν
αλσηέξσ ηίκεκα αγνξάο, ην νπνίν ηελ 31/12/2012 είλαη εμνινθιήξνπ νθεηιόκελν, ζύκθσλα κε ηελ ππό εκεξνκελία 3/8/2012 (δελ έρεη ιεθζεί λεώηεξε) επηζηνιή ηεο Λνκηθήο πκβνύινπ ηεο εηαηξείαο πξνο εκάο, δελ είλαη απαηηεηό όπσο πξνθύπηεη «από ηα ζπκθσλεηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ
ηεο Γ.Δ.Κ.». Γελ ηέζεθαλ ππόςε καο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηώλ ησλ εηαηξεηώλ θαη ζπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ ζπκκεηνρώλ. 2. Ζ εηαηξεία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Θ.B.), δελ ππνρξενύηαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ Απνζήθεο
θαη Παξαγσγήο-Θνζηνινγίνπ θαζώο θαη Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ήηαλ εθηθηόο ν νπζηαζηηθόο έιεγρνο ηεο πνζνηηθήο δηαθηλήζεσο ηνπ θπθιώκαηνο ησλ απνζεκάησλ. 3. ην ινγαξηαζκό ηνπ Δλεξγεηηθνύ ππό ζηνηρεία Γ – ΗΗ – 11 «Υξεώζηεο δηάθνξνη» πεξηιακβάλεηαη θαη θνλδύιην πνζνύ
επξώ 131.639,46 πνπ αθνξά απαίηεζε από ηνλ πξώελ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ νπνία ζπλέηξεραλ νη απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Από ηελ εηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ηζόπνζε πξόβιεςε γηα ηελ ηπρόλ κε είζπξαμή ηεο. Ο κε ζρεκαηηζκόο
ηεο απαηηνύκελεο πξόβιεςεο ζπληζηά παξέθθιηζε από ηηο ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θσδ. Λ.2190/1920 θαη ην ΔΓΙ, κε ζπλέπεηα, ε αμία ηεο απαηηήζεσο απηήο, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά ην πνζό ησλ επξώ 131.639,46. 4.
ην ινγαξηαζκό ηνπ Παζεηηθνύ ππό ζηνηρεία Γ – ΗΗ – 11 «Πηζησηέο δηάθνξνη» πεξηιακβάλεηαη θαη θνλδύιην πνζνύ επξώ 80.000,00 πνπ αθνξά ππνρξέσζε ε νπνία εθθξεκνύζε δηθαζηηθά. Γηα ηελ ελ ιόγσ ππνρξέσζε επεηεύρζε εμσδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο ζην πνζό ησλ επξώ 106.610,00. Κε ηελ ελ ιόγσ
δηαθνξά πνζνύ επξώ 26.610,00 δελ επηβαξύλζεθαλ, σο έπξεπε, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο ρξήζεσο 2012, αιιά ηεο επόκελεο ζηελ νπνία θαη ζα θαηαβιεζεί, κε ζπλέπεηα νη ππνρξεώζεηο λα είλαη κεησκέλεο κε ην πνζό ησλ επξώ 26.610,00 θαη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηζόπνζα
απμεκέλα. 5. ην ινγαξηαζκό ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ ππό ζηνηρεία Α – ΗV – 5 «Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ» πεξηιακβάλεηαη θαη θνλδύιην πνζνύ επξώ 52.000,00 πνπ αθνξά ιεθζείζα επηρνξήγεζε ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο ιόγσ ηεο έληαμεο ηεο εηαηξείαο ζην επελδπηηθό ζρέδην ηνπ
Λ.3299/04. ηελ ππό εκεξνκελία 5/6/2013 επηζηνιή ηνπ Λνκηθνύ πκβνύινπ ηεο εηαηξείαο πξνο εκάο αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ θαηά ηεο αξηζκ. 3672/340/9.4.2010 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο πεξί απέληαμεο ηεο εηαηξείαο από επελδπηηθό ζρέδην.
Δπίζεο αζθήζεθε πξνζθπγή θαη αίηεζε αλαζηνιήο ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Πεηξαηά, θαηά ηεο αξηζκ. 2107/9.4.2012 ηακεηαθήο βεβαίσζεο Γ.Ο.Τ. Πεηξαηά, κε ηελ νπνία βεβαηώζεθε ην πνζό ησλ 53.536,89 επξώ ιόγσ ηεο άλσ απέληαμεο. Κε ηελ 677/2012 απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δηεηάρζε ε αλαζηνιή
εθηέιεζεο κέρξη εθδόζεσο απνθάζεσο επί ηεο πξνζθπγήο, ηεο νπνίαο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αθόκε δηθάζηκνο». 6. Οη θνξνινγηθέο π̟πνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί α̟πό ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο α̟πό 2010 κέρξη θαη 2012. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά α̟πνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ
απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ εηαηξεία δελ έρεη π̟ξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ π̟ξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ λα θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή ̟πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε π̟πνρξέσζε. Α̟πό ηνλ έιεγρό καο δελ θαηέζηε
εθηθηό λα α̟πνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ α̟παηηείηαη. 7. Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία (θσδ. Λ. 2190/1920 θαη ΔΓΙ) δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από
ηελ ππεξεζία. Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 22.711,27 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 22.711,27 επξώ, ηα Ίδηα Θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξώ 22.711,27 θαη ηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο απμεκέλα θαηά 7.261,27 επξώ.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Θαηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν “Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε”, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο "ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΚΤΓΗΑΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΟΡΓΑΛΗΘΩΛ
ΙΗΠΑΚΑΣΩΛ Α.Β.Δ.Δ." 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 θσδ.Λ.
2190/1920.
Αλαθνξά επί Άιιωλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάηωλ
1. 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. 2. Κε ηελ αξηζκ. Πξση. 5044/17-12-2010 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο επεβιήζε ζηελ εηαηξεία πξόζηηκν πνζνύ € 344.300,00 γηα δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο ηεο εηαηξείαο. ηελ ππό εκεξνκελία 5/6/2013 επηζηνιή ηνπ Λνκηθνύ πκβνύινπ ηεο εηαηξείαο πξνο εκάο, αλαθέξεηαη όηη: «Από ηελ εηαηξεία έρεη αζθεζεί
πξνζθπγή θαηά ηεο απόθαζεο απηήο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, γηα ηελ νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αθόκα δηθάζηκνο. Δπίζεο αζθήζεθε πξνζθπγή θαη αίηεζε αλαζηνιήο ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Πεηξαηά θαηά ηεο αξηζκ. 1774/8.3.2011 ηακεηαθήο βεβαίσζεο Γ.Ο.Τ. Πεηξαηά, κε ηελ
νπνία βεβαηώζεθε ην άλσ πξόζηηκν. Κε ηελ αξηζκ. 678/2012 απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δηεηάρζε ε αλαζηνιή εθηέιεζεο κέρξη εθδόζεσο απνθάζεσο επί ηεο πξνζθπγήο, ηεο νπνίαο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αθόκε δηθάζηκνο». Δπίζεο γηα ινηπέο πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο αλαθέξεη ηα εμήο: (α) «Θαηά ηεο
εηαηξείαο έρεη επηβιεζεί πξόζηηκν ύςνπο επξώ 15.000,00 κε ηελ 1105/11/23.2.2012 απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδνο. Θαηά ηεο απόθαζεο έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Ιεηβαδεηάο, ηεο νπνίαο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αθόκε δηθάζηκνο, θαζώο θαη αίηεζε αλαζηνιήο, ελώ κε
πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ δηθαζηεξίνπ αλεζηάιε ε εθηέιεζε κέρξηο εθδόζεσο απνθάζεσο επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο», (β) «Θαηά ηεο εηαηξείαο έρεη επηβιεζεί πξόζηηκν ύςνπο επξώ 90.000,00 κε ηελ 3299/28.12.2012 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ ΠΔΘΑ. Θαηά ηεο απόθαζεο έρεη αζθεζεί αίηεζε
αλαζηνιήο θαζώο θαη πξνζθπγή ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ. Γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο αλακέλεηαη ε έθδνζε απόθαζεο ελώ γηα ηελ πξνζθπγή δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί δηθάζηκνο. Δπίζεο αζθήζεθε πξνζθπγή θαη αίηεζε αλαζηνιήο ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Πεηξαηά θαηά ηεο 883/11.2.2013 ηακεηαθήο
βεβαίσζεο Γ.Ο.Τ. Πεηξαηά, κε ηελ νπνία βεβαηώζεθε ην άλσ πξόζηηκν. Κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ δηθαζηεξίνπ δηεηάρζε ε αλαζηνιή εθηέιεζεο κέρξηο εθδόζεσο απνθάζεσο επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο. Γηθάζηκνο ηεο πξνζθπγήο, δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αθόκε», (γ) «Θαηά ηεο εηαηξείαο έρεη επηβιεζεί πξόζηηκν
ύςνπο επξώ 5.000,00 κε ηελ 6033/Φ14/3227/14.11.2012 απόθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Δύβνηαο. Θαηά ηεο απόθαζεο έρεη αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο, θαζώο θαη πξνζθπγή ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Υαιθίδαο. Γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο αλακέλεηαη ε έθδνζε απόθαζεο (κέρξη ηόηε έρεη εθδνζεί πξνζσξηλή
δηαηαγή αλαζηνιήο εθηέιεζεο) ελώ γηα ηελ πξνζθπγή δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί δηθάζηκνο». 3. Ο ινγαξηαζκόο ηνπ Δλεξγεηηθνύ «Απαηηήζεηο θαηά νξγάλσλ δηνηθήζεσο» πνζνύ € 43.066,03 αθνξά απαηηήζεηο από κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 23α ηνπ
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