Δ.ΓΗ.ΚΑ. Α.Δ. - ΔΚΘΔΣΗΡΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΡΙΟ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012-31η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012)
ΔΓΡΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟ Μ.Α.Δ. 10895/54/Β/8622
ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2012
ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2011
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΒΔΔΙ
ΑΝΑΠ/ΣΗ
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΒΔΔΙ
ΑΝΑΠ/ΣΗ
ΚΣΗΔΩ
ΑΞΙΑ
ΚΣΗΔΩ
ΑΞΙΑ
Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Η. Μεηνρηθό θεθάιαην
9.865,44
9.865,39
0,05
9.865,44
9.865,39
0,05

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4.Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Γ.ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΗΗ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

ΠΟΑ
ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ
ΥΡΗΗ 2012

(21.312 κεηνρέο ησλ 15,00 Δπξώ.)
1. Καηαβιεκέλν

1.Γήπεδα - Οηθόπεδα
3.Κηίξηα & ηερληθά έξγα

250.627,03
552.307,40

0,00
503.465,29

250.627,03
48.842,11

250.627,03
544.800,51

0,00
490.583,15

250.627,03
54.217,36

4.Μεραλήκαηα-Σερληθέο εγθ/ζεηο
& ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5.Μεηαθνξηθά κέζα
6.Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο

19.249,11
17.254,61
967.352,98

19.248,89
17.254,59
835.124,23

0,22
0,02
132.228,75

19.249,11
17.254,61
839.329,17

19.248,89
17.254,59
814.940,81

0,22
0,02
24.388,36

7.Aθηλεη/ζεηο ππό εθηέιεζε & πξνθ/ιέο
ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ)

3.075,00
1.809.866,13

0,00
1.375.093,00

3.075,00
434.773,13

3.075,38
1.674.335,81

0,00
1.342.027,44

3.075,38
332.308,37

ΗΗΗ.πκκεηνρέο & άιιεο καθξ/ζκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο

II. Γηαθνξά απν έθδνζε κεηνρώλ
ππέξ ην άξηην
ΗΗΗ.Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήοΔπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
2.Γηαθνξέο από αλαπξ/γε αμίαο
ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
IV.Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό
4.Έθηαθηα απνζεκαηηθά

1.πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρ/ζεηο
2.πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο
7.Λνηπέο καθξ/ζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ(ΓΗΗ+ΓΗΗΗ)
Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Η. Απνζέκαηα
1.Δκπνξεύκαηα
4. Πξώηεο & βνεζεηηθέο ύιεο-Αληαιιαθηηθά & είδε ζπζθεπαζίαο
5.Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζ/ησλ
ΗΗ. Απαηηήζεηο
1. Πειάηεο

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν
Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

IV. Γηαζέζηκα
1. Σακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο
ύλνιν θπθι/ληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV)

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ(Β+Γ+Γ+Δ)
ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ
1. Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2. Υξεσζηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ
& εκπξ/ησλ αζθαιεηώλ

319.680,00

27.818,05

27.818,05

299,34

299,34

2.407,39

2.407,39

5.939,23
8.346,62

5.939,23
8.346,62

11.700,00
2.934,70

-115.289,27

-154.895,00

6.946,29
21.580,99
456.354,12

6.946,29
21.580,99
353.889,36

VI.Πνζά πξννξηδόκελα γηα αύμεζε θεθαιαίνπ
1. Καηαζέζεηο κεηόρσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+ΑΗΗ+ΑΗΗΗ+ΑΗV+AV+AVI)

25.478,83
266.333,57

25.478,83
226.727,84

360.680,73

359.715,27

Β.ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ
1.Πξνβιέςεηο γηα απνδ/ζε πξνζσπηθνπ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

108.656,09

118.584,59

2.511,00
28.034,24
391.225,97

0,00
2.164,71
361.879,98

Γ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Η. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
2. Γάλεηα ηξαπεδώλ

521.519,68

376.134,71

0,00
521.519,68

23.718,84
399.853,55

327.644,63
406.038,08
84.550,90
36.596,41
48.904,35

220.713,13
355.977,00
61.608,63
59.278,50
53.196,26

943,05
9.564,64

171.255,06
9.564,64

54.075,14
968.317,20
1.489.836,88

21.986,40
953.579,62
1.353.433,17

1.864.826,54

1.698.745,60

14.767,00

15.013,00

674.981,66
689.748,66

674.981,66
689.994,66

482.341,38

476.736,68

5.588,03
32.656,47
175.905,95

1.033,20
33.820,72
199.637,77

58.600,00
26.536,24
53.321,54
834.949,61

58.600,00
26.536,24
39.856,66
836.221,27

28.378,56
145.390,35
173.768,91
1.399.944,49

20.497,15
124.677,28
145.174,43
1.343.275,68

1.880,33
6.647,55
8.527,88
1.864.826,54

1.580,51
0,00
1.580,51
1.698.745,60

14.767,00

15.013,00

674.981,66
689.748,66

674.981,66
689.994,66

ΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Πξνκεζεπηέο
2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγ.)
4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε
10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα
11. Πηζησηέο δηάθνξνη

Δ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
1.Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

319.680,00

11.700,00
2.934,70

5. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
-ην ραξηνθπιάθην
3. Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
3α.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
5. Βξαρ/ζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ
10.Δπηζθαιείο-Δπίδηθνη πειάηεο & ρξεώζηεο
11.Υξεώζηεο δηάθνξνη

ΠΟΑ
ΠΡΟΗΓΟΤΜ.
ΥΡΗΗ 2011

ύλνιν ππνρξεώζεσλ(ΓΗ+ΓΗΗ)

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ)
ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ
1.Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
2.Πηζησηηθνί ινγ/κνί εγγπήζεσλ
& εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ

ΖΜΔΗΧΔΗ:1.ηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο ζπλνιηθνύ πνζνύ Δπξώ 674.981,66 ζε αζθάιεηα δαλείσλ ην αλεμόθιεην ππόινηπν ησλ νπνίσλ ζηηο 31.12.2012 αλεξρόηαλ ζε 522.462,73 €.
2. Ζ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ έγηλε ζηε ρξήζε 2000 ζύκθσλα κε ην Ν. 2065/1992.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ
31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 (1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012)
ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ
ΥΡΗΗ 2012
Η. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ
Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεη/ζεσο
Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεη/ζεσο
ύλνιν

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣ.ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΑΥΗΛΛΔΑ
ΑΓΣ. ΑΒ 711959

ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ
ΥΡΗΗ 2011
1.619.823,19
1.166.987,81
452.835,38
50.358,60
503.193,98

ΜΔΗΟΝ:
1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεη/ζεσο
ΠΛΔΟΝ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Μείνλ: 3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνη/ηα (θέξδε) εθκεη/ζεσο
ΗΗ. ΠΛΔΟΝ: ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγ.ρξήζεσλ
Μείνλ:
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνη/ηα (θέξδε)
ΜΔΗΟΝ:
ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκ/λεο ζην
ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣ/ΣΑ (ΚΔΡΓΖ) ΥΡΖΖ πξν θόξσλ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

304.685,03
129.828,96

1.612.762,25
1.212.584,68
400.177,57
35.447,23
435.624,80
264.050,09
124.453,65

434.513,99
68.679,99

452,90
37.994,39

175,24
26.681,05

-37.541,49
31.138,50

0,00
12.209,95
17.576,95
29.786,90
9.142,61
250,47

Καζαξά απνη/ηα (θέξδε) ρξήζεο
(-) : Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ)
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Μείνλ: 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Εεκίεο εηο λέν

ΠΟΑ
ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ
ΥΡΗΗ 2012
51.532,32

ΠΟΑ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝ.
ΥΡΗΗ 2011
15.260,13

-154.895,00
-103.362,68
11.926,59
-115.289,27

-162.809,76
-147.549,63
7.345,37
-154.895,00

388.503,74
47.121,06
-26.505,81
20.615,25

3.861,83
726,00
0,00
4.587,83

9.393,08

20.393,82
51.532,32

33.065,56

7.337,77
2.605,18

9.942,95

-5.355,12
15.260,13

20.241,04

33.065,56

0,00
51.532,32

20.241,04

ΚΑΣΟΡΗΑ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2013
ΟΗ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ

ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ
ΑΓΣ.ΑΗ 333942

ΜΔΨΜΑΡΗΓΖ ΤΜΔΧΝ
ΑΓΣ. ΑΕ 797275

0,00
15.260,13
Ο ΛΟΓΗΣΖ

ΜΑΤΡΟΒΗΣΖ ΛΔΧΝΗΓΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ AΡ.AΓ.39026 Α ΣΑΞΔΧ

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Προς τοσς Μετότοσς της Ανώνσμης Εταιρείας “Ε.ΔΗ.ΚΑ Α.Ε.- ΕΚΘΕΣΗΡΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΡΙΟ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ”
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο “Δ.ΓΗ.ΚΑ Α.Δ.- ΔΚΘΔΣΗΡΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΡΙΟ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ”, πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012,
ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
• Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην θαη ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 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 τος Δλεγκτή
Η 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. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ
εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 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 δηθιείδσλ 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.
• Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα:1) Ο ινγαξηαζκόο «πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο» πνζνύ 11.700 € αληηπξνζσπεύεη ηελ αμία θηήζεσο εηαηξηθώλ κεξηδίσλ εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ε
νπνία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ιύζεο θαη εθθαζάξηζεο. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην ΔΓΛ, δελ ζρεκαηίζηεθε, ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο, πξόβιεςε
γηα ηελ ππνηίκεζε ηεο παξαπάλσ ζπκκεηνρήο θαζώο θαη γηα ηε δεκία πνπ ζα πξνθύςεη από ηε κε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ από ηελ εηαηξεία απηή πνζνύ 63.000 €, κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλεο νη
ζπκκεηνρέο θαηά 11.700 €, νη απαηηήζεηο θαηά 63.000 € θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά 74.700 €. 2) Ο ινγαξηαζκόο «πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» πνζνύ 2.934,70 €
αληηπξνζσπεύεη ηελ αμία θηήζεσο κεηνρώλ αλώλπκεο εηαηξείαο πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ιύζεο θαη εθθαζάξηζεο. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην
ΔΓΛ, δελ ζρεκαηίζηεθε,ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, πξόβιεςε γηα ηελ ππνηίκεζε ηεο παξαπάλσ ζπκκεηνρήο κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλεο νη ζπκκεηνρέο, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξνεγνύκελεο ρξήζεο κε ην πνζό απηό. 3) ηνπο ινγαξηαζκνύο απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη επηζθαιείο θαη ζε θαζπζηέξεζε επξηζθόκελεο απαηηήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ 320.000 € γηα ηηο νπνίεο, θαηά παξέθθιηζε
ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θσδ. Ν 2190/1920 θαη ην ΔΓΛ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ
απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί, ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο, πξόβιεςε πνζνύ 320.000 €. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη
απμεκέλα θαηά 320.000 €. 4) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην ΔΓΛ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε απαμίσζεο αθίλεησλ θαη βξαδέσο θηλνύκελσλ
απνζεκάησλ ινγηζηηθήο αμίαο 110.000 €. Καηά ηελ εθηίκεζή καο έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί, ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο, πξόβιεςε 80.000 €. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απνζεκάησλ
θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά 80.000 € θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά 10.000 €. 5) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο
από 2010 έσο 2012. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η 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 Δπιυύλαξη
Καηά 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 “Δ.ΓΗ.ΚΑ Α.Δ.- ΔΚΘΔΣΗΡΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΡΙΟ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ” θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920.
• Θέμα Έμυασηρ
Υσξίο λα δηαηππώλνπκε πεξαηηέξσ επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ ειέγρνπ, έρεη
θαηαζηεί αξλεηηθό θαη ζπλεπώο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Σν ζέκα απηό απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ελδερόκελε αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα εθπνλήζεη θαηάιιειν πξόγξακκα γηα ηελ άξζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
εηαηξείαο. Σέινο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηε ζεκείσζε 13δ ηνπ πξνζαξηήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο νη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ησλ νπνίσλ δελ απεηθνλίδνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηήο θαζώο απηέο δελ έρνπλ ηειεζηδηθήζεη.
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων.
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 Κ.Ν.
2190/1920.
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