ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε. - ΨΥΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 30εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
21ε ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ( 1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2013 - 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 )
ΑΡ. ΜΑΔ: 25818/55/Β/92/94/009 - ΔΓΡΑ: Νέα άληα Κηιθίο (Πνζά ζε επξώ)
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεσο 1.7.2013-30.6.2014
Αμία
Αλαπόζβεζηε
θηήζεσο
Απνζβέζεηο
αμία
Β.
Γ.

ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ι. Αζώμαηες ακινηηοποιήζεις
5. Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ι Ι. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα
3. Κηίξηα θαη Σερληθά έξγα
4. Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε
& πξνθαηαβνιέο
ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (Γ ΗΗ)

Α.
513,892.54

422,912.43

90,980.11

490,092.54

399,684.20

90,408.34

169,235.98

149,062.76

20,173.22

168,817.18

156,599.03

12,218.15

326,958.45
3,690,879.28

2,424,953.59

326,958.45
1,265,925.69

326,958.45
3,657,988.86

2,322,911.70

326,958.45
1,335,077.16

2,913,491.86
211,379.05
322,470.09

2,277,150.51
184,973.40
267,745.53

636,341.35
26,405.65
54,724.56

2,702,291.31
210,889.05
290,251.72

2,161,146.67
174,937.48
245,046.36

541,144.64
35,951.57
45,205.36

17,011.51
7,482,190.24

0.00
5,154,823.03

17,011.51
2,327,367.21

78,567.00
7,266,946.39

0.00
4,904,042.21

78,567.00
2,362,904.18

Ι Ι Ι. Σσμμεηοτές και άλλες μακροπρόθεζμες
τρημαηοοικονομικές απαιηήζεις
1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρ/ζεηο
7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

Γ.

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεσο 1.7.2012-30.6.2013
Αμία
Αλαπόζβεζηε
θηήζεσο
Απνζβέζεηο
αμία

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ( Γ Η+ Γ ΗΗ+ Γ ΗΗΗ )
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

79,880.00
26,429.99
106,309.99
2,453,850.42

79,880.00
28,132.43
108,012.43
2,483,134.76

67,781.43

79,069.06

866,567.11

798,138.37

Πνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεσο 2012-13

2,264,914.26

2,264,914.26

III. Γιαθορές αναπροζαρμογής - Δπιτορηγήζεις επενδύζεων
2. Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο
ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
3. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
παγίνπ ελεξγεηηθνύ

I V. Αποθεμαηικά κεθάλαια
1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό
5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ
V. Αποηελέζμαηα εις νέο
1.Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λέν
2.Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν
3.Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ( ΑΗ+ ΑΗΗΗ+ ΑΗV )

Ι. Αποθέμαηα
1. Δκπνξεύκαηα
2. Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή -

3.23

3.23

758,134.50
758,137.73

764,702.23
764,705.46

26,857.47

26,857.47

1,566,073.08
1,592,930.55

1,566,073.08
1,592,930.55

382,066.11
0.00
-1,151,876.48
-769,810.37

51,587.12
0.00
-1,190,646.48
-1,139,059.36

3,846,172.17

3,483,490.91

1,005.93

480.51

916,371.02

884,053.40

2,866,050.85
1,054,615.56

1,591,150.03
1,380,176.69

1,278,247.68
84,717.75
24,154.41
25,419.31

1,368,320.86
68,849.12
17,017.58
25,978.84

233,682.68
5,181.99
5,572,070.23

284,555.06
5,682.74
4,741,730.92

6,488,441.25

5,625,784.32

Β.

Τπνπξντόληα θαη ππνιιείκκαηα
4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο - Αλαιώζηκα πιηθά Αληαιιαθηηθά θαη είδε ζπζθεπαζίαο
5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ

826,527.55
64,949.97
1,825,826.06

Ι Ι. Απαιηήζεις
1. Πειάηεο
Μείνλ:Πξνβιέςεηο
2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
3. Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο(κεηαρξνλ.)
- ζην ραξηνθπιάθην
- ζηηο ηξάπεδεο γηα εγγύεζε
3β. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
5. Βξαρ/ζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεκέλσλ επηρ/ζεσλ
11. Υξεώζηεο Γηάθνξνη
12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ

4,711,650.72
0.00

332,107.70
201,969.68

836,261.55
185,189.80
1,898,658.78
3,205,093.66
-68,113.93

4,711,650.72
16,460.00
135,157.76

408,829.46
38,093.49

534,077.38
0.00
3,679.35
194,362.97
92,534.18
5,687,922.36

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ
2. Λνηπέο πξνβιέςεηο
Γ.
Ι. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις
2. Γάλεηα Σξαπεδώλ
Ι Ι.
Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις
1. Πξνκεζεπηέο
2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο(κεηαρξ.)
3. Σξάπεδεο ινγ/ζκνί βξαρππξνζέζκσλ
ππνρξεώζεσλ
4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
5. Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο - Σέιε
6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
7. Μαθξνπξόζ. ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο
ηελ επόκελε ρξήζε
11. Πηζησηέο δηάθνξνη

3,136,979.73
16,460.00
135,157.76

446,922.95
69,134.00
2,919.35
197,063.10
212,956.54
4,217,593.43

Ι V. Γιαθέζιμα

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (Γ Η +Γ ΗΗ )

1. Σακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ( ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV )
E.

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μεηοτικό κεθάλαιο(770.379 μεηοτές ηων € 2,94)
1. Καηαβιεκέλν

Πνζά
θιεηόκελεο
ρξήζεσο 2013-14

METABATIKOI ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
1. Έμνδα επόκελεο ρξήζεο
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ι/ζκνί ελεξγεηηθνύ

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ( Β + Γ+ Γ+ E )

589.87
179,513.02
180,102.89

4,222.86
353,175.71
357,398.57

7,693,851.31

6,473,650.78

28,898.30
31,849.86
41,691.35
102,439.51

30,712.00
31,849.86
0.00
62,561.86

10,341,121.35

9,109,755.74

13,271.84

23,225.72

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ
3. Απαηηήζεηο από ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο

Γ.

METABATIKOI ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
1. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ( Α+ Β+ Γ+ Γ )
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΠΗΣΩΣΗΚΟΗ
3. Τπνρξεώζεηο από ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο

5,502.00

0.00

10,341,121.35

9,109,755.74

13,271.84

23,225.72

ημειώσεις: α) Επί των ακινιτων τθσ εταιρείασ ζχουν εγγραφεί
εγγραφεί υποκικεσ
υποκικεσ και
και προςθμειϊςεισ
προςθμειϊςεισ €€ 1.945.780,56
1.945.780,56 για
για εξαςφάλιςθ
εξαςφάλιςθ Δανείων
Δανείων Σραπεηικϊν
Σραπεηικϊν χορθγιςεων,
χορθγιςεων, το
το υπόλοιπο
υπόλοιπο των
τωνοποίων
οποίωντθν
τθν30/6/2014,
30/6/2013,ανερχόταν
ανερχότανςτο
ςτοποςό
ποςότων
των€€1.574.000
1.622.000περίπου.
περίπου.β)β)ΗΗτελευταία
τελευταία

αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των ακινιτων, ζγινε τθν 31-12-2012.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ
Ζ
30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 ( 1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2013 - 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 )
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεσο 1.7.2013-30.6.2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Μείον: Κνζηνο πσιήζεσλ
Mηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο) εθκεηαιιεύζεσο
Πλέον: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
ύλνιν
ΜΔΙΟΝ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
2. Έμνδα εξεπλώλ - αλαπηύμεσο
3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο) εθκεηαιιεύζεσο
ΜΔΙΟΝ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Μείον:
3. Xξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο
Ι Ι. ΠΛΔΟΝ:Έθηαθηα απνηειέζκαηα
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
2. Έθηαθηα θέξδε
3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεσο 1.7.2012-30.6.2013

8,479,607.55
6,927,773.11
1,551,834.44
111,878.00
1,663,712.44
331,560.70
17,721.74
586,828.44

485,556.59
28,009.71
512,757.08

936,110.88
727,601.56

378.25
263,180.03

7,085.04
0.00
0.00

Μείον:
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
8,083.17
2. Έθηαθηεο δεκίεο
78,773.82
3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
2,961.72
4. Πξνβιέςεηο γηα εθηάθηνπο θηλδύλνπο
0.00
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο)
ΜΔΙΟΝ:
ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Μείον: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέξδε ή Εεκηέο) ΥΡΖΔΩ πξν θόξσλ

7,642,436.58
6,451,133.09
1,191,303.49
223,452.35
1,414,755.84

Καζαξά απνηειέζκαηα(θέξδε ή δεκηέο) ρξήζεσο
(-) Τπόινηπν απνηειεζκάησλ(θεξδώλ ή δεκηώλ)
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
(-) Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

1,026,323.38
388,432.46

ΜΔΗΟΝ:
2. Λνηπνί κε ελζσκαηνύκελνη ζην ιεηηνπξγηθό
θόζηνο θόξνη
Εεκίεο εηο λέν

884.77
-262,801.78
464,799.78

303,157.95

7,085.04

10,903.91
0.00
0.00

10,903.91

89,818.71

4,831.84
0.00
2,432.05
38,212.18

45,476.07

-82,733.67
382,066.11

266,472.78
266,472.78

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Πνζά
θιεηνκέλεο
ρξήζεσο 2013-14

Πνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεσο 2012-13

382,066.11

51,587.12

-1,139,059.36

-1,177,923.44

0.00
-756,993.25

0.00
-1,126,336.32

-12,817.12
-769,810.37

-12,723.04
-1,139,059.36

-302,273.18
86,159.28

-34,572.16
51,587.12

228,567.74
0.00
382,066.11

228,567.74

0.00
51,587.12

Νέα άληα, 15 επηεκβξίνπ 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΛ. ΣΑΚΛΗΓΖ
Φ 176752

NIKOΛΑΟ Η. ΣΔΚΛΗΓΖ
Σ 823101

ΣΔΡΓΗΟ Δ. ΠΑΣΗΚΑ
Α. ΑΓ. Α΄ ΣΑΞΔΩ: 16840

ΔΚΣΩΡ Η. ΓΚΗΝΖ
Α. ΑΓ. Α΄ ΣΑΞΔΩ: 7596

Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων.Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ΚΡΤΣΑΛ ΑΕ-ΨΤΓΕΙΑ ΚΣΑΨΤΚΣΕ που αποτελοφνται από τον Ιςολογιςμό τθσ 30 Ιουνίου 2014, 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 είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από τθν Ελλθνικι
Νομοκεςία, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ 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.Ευκφνθ του Ελεγκτι 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
δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων 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.Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ. Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ: 1. τουσ λογαριαςμοφσ των απαιτιςεων περιλαμβάνεται ποςό € 595.000, που αφορά ακίνθτα υπόλοιπα
πελατϊν άνω του ζτουσ και ποςά επιταγϊν ειςπρακτζων που βρίςκονται ςε δικθγόρουσ για είςπραξθ που εκκρεμοφν. Κατά τθν εκτίμθςθ μασ για τθν κάλυψθ ηθμιϊν από τθ μθ ρευςτοποίθςθ μζρουσ των απαιτιςεων αυτϊν ζπρεπε να ζχει ςχθματιςτεί επιπλζον πρόβλεψθ ποςοφ € 297.000. Ο μθ
ςχθματιςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ πρόβλεψθσ ςυνιςτά παρζκκλιςθ από τισ λογιςτικζσ αρχζσ που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (Κ.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ) με ςυνζπεια, θ αξία των προαναφερόμενων απαιτιςεων και τα Κδια Κεφάλαια να εμφανίηονται ιςόποςα αυξθμζνα κατά € 297.000. 2.
Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (Κ.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ) δεν ςχθματίηεται πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία. Κατά τθν 30 Ιουνίου 2014, το ςυνολικό φψοσ τθσ μθ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ ανζρχεται ςε
€ 97.566, με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται μειωμζνεσ κατά ευρϊ αυτό το ποςό, τα αποτελζςματα χριςθσ να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά € 9.414 και τα αποτελζςματα προθγοφμενων χριςεων αυξθμζνα κατά € 88.152. 3. Η Εταιρεία βαςιηόμενθ ςτισ διατάξεισ του Ν.3299/2004 δεν
υπολογίηει αποςβζςεισ επί των επιχορθγιςεων παγίου ενεργθτικοφ. Κατά παρζκκλιςθ όμωσ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (Κ.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ) δεν λογίςτθκαν αποςβζςεισ ςυνολικοφ ποςοφ € 722.000 με αποτζλεςμα θ αξία των επιχορθγιςεων παγίων
επενδφςεων να εμφανίηεται ιςόποςα αυξθμζνθ και τα αποτελζςματα χριςεωσ και αποτελζςματα προθγοφμενων χριςεων να εμφανίηονται μειωμζνα κατά ποςό € 22.000 και € 698.000 αντίςτοιχα. 4. Οι φορολογικζσ δθλϊςεισ τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 1/7/2009 ζωσ και 30/6/2011 δεν ζχουν
εξεταςκεί από τισ Φορολογικζσ Αρχζσ, με ςυνζπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων κατά το χρόνο που κα εξεταςκοφν και κα οριςτικοποιθκοφν. Η Εταιρεία δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων που πικανόν να καταλογιςκοφν ςε
μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για το ςκοπό αυτό. Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 30θ Ιουνίου 2014 θ Εταιρεία, ζχει υπαχκεί ςτο φορολογικό ζλεγχο που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο ζλεγχοσ αυτόσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ
και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό προβλζπεται να χορθγθκεί μετά τθ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων χριςεωσ 2014. Γνϊμθ με Επιφφλαξθ. Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων 1,2,3 και τισ πικανζσ επιπτϊςεισ του κζματοσ 4 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 30 Ιουνίου 2014 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα
Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Θζμα ζμφαςθσ. Χωρίσ να διατυπϊνουμε περαιτζρω επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο γεγονόσ ότι εκκρεμεί θ ζκβαςθ προςφυγισ τθσ Εταιρείασ κατά πράξεων καταλογιςμοφ διαφορϊν ποςοφ € 86.693
για τισ οποίεσ θ Εταιρεία ζχει καταβάλλει το 10% τθσ προκαταβολισ που αντιςτοιχεί ςε ποςό € 8.669. Από τθν απαντθτικι επιςτολι του Νομικοφ υμβοφλου δικθγόρου προκφπτει ότι κα υπάρχει κετικι ζκβαςθ για τθν Εταιρεία ςτθν ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ. Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και
Κανονιςτικϊν κεμάτων. α) 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 β) το λογαριαςμό του Ενεργθτικοφ
«Λογαριαςμόσ διαχείριςθσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων» περιλαμβάνεται ποςό € 120.000 που ζχει δοκεί ςε όργανα τθσ Διοίκθςθσ, το οποίο εμπίπτει ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ του άρκρου 23α του ΚΝ 2190/1920.

ΑΘΖΝΑ, 26 επηεκβξίνπ 2014
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Γεώξγηνο Νίθνπ
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