ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΟΛΟΓΗΜΟ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 - 17ε ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Δ.35106/01/Β/96/57
(Ποσά εκυπασμένα σε εςπώ)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΠΑΘΖΣΗΚΟ
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2012
Αλαπόζβεζηε
Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο
αμία

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
1. Έμνδα ίδξπζεο & πξώηεο εγθαηαζηάζεσο
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
I. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
2. Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο
II. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα
3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
4. Μεραλήκαηα-Τερληθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. 'Επηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
Σύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙ+ΓΙΙ)
III. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο
7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Σύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
I. Απνζέκαηα
1. Εκπνξεύκαηα
2. Πξντόληα έηνηκα & εκηηειή-ππνπξνηόληα
θαη ππνιείκκαηα
3. Παξαγσγή ζε εμέιημε
4. Πξώηεο & βνεζεηηθέο ύιεο Αλαιώζηκα
πιηθά-Αληαιιαθηηθά & εηδε ζπζθεπαζίαο
5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ

4.866,40
57.674,40
62.540,80

4.866,36
52.971,71
57.838,07

0,04
4.702,69
4.702,73

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
Αλαπόζβεζηε
Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο
αμία
4.866,40
54.390,78
59.257,18

4.866,36
50.616,93
55.483,29

0,04
3.773,85
3.773,89

1.577,30

1.577,26

0,04

1.577,30

1.577,26

0,04

93.951,30
919.283,73

0,00
432.356,88

93.951,30
486.926,85

93.951,30
708.789,96

0,00
293.936,58

93.951,30
414.853,38

Πνζά
θιεηόκελεο
ρξήζεωο 2012
Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
I. Μεηνρηθό Κεθάιαην
(138.156 ονομαστικέρ μετοσέρ αξίαρ 38,00 Εςπώ εκάστη)
1. Καηαβιεκέλν
IV. Aπνζεκαηηθά Κεθάιαηα
1. Ταθηηθό απνζεκαηηθό
V. Aπνηειέζκαηα εηο λέν
Υπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν
VΗ. Πνζά πξννξηζκέλα γηα αύμεζε θεθαιαίνπ
1. Καηαζέζεηο κεηόρσλ
Σύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑΙV+AV+ΑVI)

424.998,95
110.551,76
1.202.674,79
2.751.460,53
2.753.037,83

380.635,25
93.689,41
1.164.166,51
2.070.848,05
2.072.425,31

44.363,70
16.862,35
38.508,28
680.612,48
680.612,52

424.998,95
110.551,76
1.191.574,26
2.529.866,23
2.531.443,53

368.716,12
87.379,49
1.120.264,78
1.870.296,97
1.871.874,23

1.151.392,07
6.944,08

56.282,83
23.172,27 Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ
71.309,48
1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
659.569,26
ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
659.569,30 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
I. Μαθξνπξνζεζκεο ππνρξεώζεηο
8. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
17.411,38
II. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
676.980,68
1. Πξνκεζεπηέο
2α. Επηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
340.822,88
5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
1.154.062,79
8. Υπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο
11.115,86
11. Πηζησηέο δηάθνξνη

14.660,05
8.886,27
1.506.589,91

25.082,69
10.047,33
1.541.131,55

2.064.716,18

2.274.190,53

7.703,58
30.748,29
17.650,61
62.092,40
24.860,15
3.943,33
2.211.714,54

6.877,90
50.657,15
8.607,22
62.092,40
197.698,30
2.801,23
2.602.924,73

24.987,12
107.986,51
132.973,63
3.851.278,08

81.531,61
107.804,80
189.336,41
4.333.392,69

17.411,38
698.023,90

324.707,44

II. Απαηηήζεηο
1. Πειάηεο
2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα:
-Χαρτοφυλακίου
3α. Επηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
3β. Επηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο)
10. Επηζθαιείο - Επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο
11. Φξεώζηεο δηάθνξνη
12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ
IV. Γηαζέζηκα
1. Τακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο
Σύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
1. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ
4.063,19
2. Εμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

3.457,37

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+E)
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ
4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓI+ΓΙΙ)

4.557.462,08

5.018.210,45

113.536,70

113.536,70

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ)
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ
4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

Πνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεωο 2011

5.249.928,00

3.868.368,00

237,12

237,12

-4.368.014,25

-5.712.351,19

1.040.551,06

5.147.212,06

1.922.701,93

3.303.465,99

1.415,50

1.415,50

85.283,79

104.603,73

566.387,43
453.454,86
43.481,67
135.058,45
176.698,41
24.809,28
1.140.025,33
2.539.915,43
2.625.199,22

249.987,71
503.920,36
33.262,95
160.059,22
190.759,37
18.606,96
436.131,44
1.592.728,01
1.697.331,74

8.145,43

15.997,22

4.557.462,08

5.018.210,45

113.536,70

113.536,70

Σημειώσειρ: 1) Η ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έγηλε ηελ 31/12/2012, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2065/92, όπσο ηζρύνπλ θαη πξνέθπςε δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο πνζνύ € 117.045,56 κε ηελ νπνία θαιύθζεθε ηζόπνζν πνζό
ππνινίπνπ δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ. 2) Με ηελ από 30/6/2012 απόθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, ην κεηνρηθό θεθάιαην α) κεηώζεθε θαηά πνζό € 3.730.212,00 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά € 27,00 κε ηζόπνζε θάιπςε
δεκηώλ θαη β) απμήζεθε θαηά πνζό € 5.111.772,00 κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά € 37,00, ηειηθώο αλεξρόκελν ζε πνζό € 5.249.928,00 θαη δηαηξνύκελν ζε 138.156 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 38,00 ε θάζε κία. 3) Γηα ηε ρξήζε
2012 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί
κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δε ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012)
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2012
Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο
Κύθινο Εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ: 1. Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
Σύλνιν
ΜΔΗΟΝ:
1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκηέο) εθκεηαιιεύζεωο
ΠΛΔΟΝ:
4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Μείνλ:
3. Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκηέο) εθκεηαιιεύζεωο
ΗΗ. ΠΛΔΟΝ: Δθηαθηα απνηειέζκαηα
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
2. Έθηαθηα Κέξδε
3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Μείνλ:
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
2. Έθηαθηεο δεκηέο
3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (δεκηέο)

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011

6.442.255,54
5.086.971,34
1.355.284,20
14.965,71
1.370.249,91
1.340.514,49
2.649.655,63

6.118.292,58
4.355.850,91
1.762.441,67
19.937,91
1.782.379,58
1.318.055,36
2.566.980,16

-3.990.170,12
-2.619.920,21

152,65
1.128,26

ΜΔΗΟΝ: Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Εεκηέο) ΥΡΖΔΧ πξν θόξωλ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

ΣΔΦΑΝΟ ΛΟΤΚΑ
Α.Γ.Σ. / ΑΗ 683609

-5.367,94

-975,61
-2.620.895,82

1.192,30

-2.498.718,98
-1.865.093,63
-4.363.812,61

-2.095.499,04
-3.612.650,51
-5.708.149,55

-4.201,64
-4.368.014,25

-4.201,64
-5.712.351,19

-3.885.035,52
-2.102.655,94

-1.192,30
-2.103.848,24

22.039,62
882,72
75,94
22.998,28

122.176,84
-2.498.718,98

5.695,20
2.022,85
6.931,03

109.457,65
109.457,65

Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) ρξήζεσο
(+) Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ) πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
ύλνιν
Μείνλ: 2. Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην
ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη
Εεκηέο εηο λέν

Πνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεωο 2011

0,00

125.935,98
736,20
872,60
127.544,78
5.318,32
49,62
0,00

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Πνζά
θιεηόκελεο
ρξήζεωο 2012

-14.649,08

8.349,20
-2.095.499,04

100.055,01
0,00
-2.498.718,98

100.055,01

0,00
-2.095.499,04

Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2012
Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΦΔΗΓΑΚΖ
Α.Γ.Σ. / ΑΒ 276980

Ο ΛΟΓΗΣΖ

ΗΧΑΝΝΖ Π. ΚΟΤΛΟΤΡΖ
Α.Γ.Σ. / ΑΕ 634149
Αξ. Αδείαο Α' Σάμεωο ΟΔΔ 0028235

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε."
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΟΥΗ ΔΚΓΟΣΙΚΗ Α.Δ.Β.Δ.», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε 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 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.
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 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.
Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα: 1) ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από πξνεγνύκελεο ρξήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 690.000,00 πεξίπνπ. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη
από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν.2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..) δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζε καο γηα ηε θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε πνζνύ επξώ 580.000,00
πεξίπνπ θαη εμαηηίαο ηνπ όηη δελ ζρεκαηίζηεθε, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα, ηα δε απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο απμεκέλα θαηά πνζό επξώ 130.000,00 θαη 450.000,00 αληίζηνηρα. 2) Η εηαηξεία
δελ έρεη ζρεκαηίζεη ηελ πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (θσδ. Ν.2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..) ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ήδε πθηζηάκελεο πνζνύ επξώ 1.415,50 πξόβιεςε απνδεκίσζεο, γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
γηα ζπληαμηνδόηεζε, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.552.000,00 πεξίπνπ, ε νπνία έπξεπε λα επηβαξύλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, αθελόο κελ νη πξνβιέςεηο εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά πνζό επξώ
1.552.000,00, αθεηέξνπ δε ηα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 3) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ρξήζε 2010. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί
νξηζηηθά. Η εηαηξία 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 πηζαλέο 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 Αλώλπκεο Δηαηξείαο
«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΟΥΗ ΔΚΓΟΣΙΚΗ Α.Δ.Β.Δ.» θαηά ηελ 31ε 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.
Έμυαση Θέματορ
Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε σο πξνο ζηε γλώκε ηνπ ειέγρνπ, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη ην ζύλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε νη επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν "Βάζε γηα Γλώκε κε
Δπηθύιαμε", έρεη θαηαζηεί αξλεηηθό θαη ζπλεπώο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη εθπνλήζεη θαηάιιειν πξόγξακκα γηα ηελ άξζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη
ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο.
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.
Αζήλα, 24 Μαΐνπ 2013
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