Α.Δ. ΦΑΝΔΛΛΟΠΟΙΙΑ ''ΠΑΛΚΟ''
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 - 51η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013) ΑΡ.ΜΑΔ 886/01/Β/86/887, ΑΡ.ΓΔΜΗ 000249801000
ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2013
Αμία θηήζεο

Απνζβέζεηο

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2012

Αλ/ζηε αμία

Αμία θηήζεο

Απνζβέζεηο

Αλ/ζηε αμία

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο

42.786,65

42.407,19

379,46

42.786,65

40.525,38

2.261,27

Πνζά

Πνζά

θιεηόκελεο

πξνεγνύκελεο

ρξήζεο 2013

ρξήζεο 2012

Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Η.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Μεηνρηθό Κεθάιαην (1.142.615 θνηλέο κεηνρέο ησλ € 1,47)
1. Καηαβιεκέλν

1.679.644,05

1.679.644,05

49.958,28

49.958,28

ΗΗ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
ΗΗΗ.
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα

1.829.775,83

0,00

1.829.775,83

1.829.775,83

0,00

1.829.775,83

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο-Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ-Γσξεέο παγίσλ

3. Κηίξηα - Δγθ/ζεηο θηηξίσλ

4.355.566,04

1.893.107,86

2.462.458,18

4.473.580,66

1.835.675,78

2.637.904,88

1.Γηαθνξέο από αλαπξ/γή αμίαο ζπκκεηνρώλ & ρξεσγξ.

897.407,58

619.896,25

277.511,33

872.299,58

554.515,13

317.784,45

37.965,51

37.965,47

0,04

37.965,51

37.965,47

0,04

6. 'Δπηπια & Λνηπόο Δμνπιηζκόο

1.118.553,07

1.066.675,30

51.877,77

1.123.608,50

1.051.360,84

72.247,66

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ)

8.239.268,03

3.617.644,88

4.621.623,15

8.337.230,08

3.479.517,22

4.857.712,86

4. Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθ/ζεηο
5. Μεηαθνξηθά κέζα

ΗΗΗ.

πκκεηνρέο & άιιεο καθξνπ. ρξεκαηννηθ.
απαηηήζεηο

2.Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ πεξ.ζηνηρ.

7.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ)

8,98

7.923,70

7.923,70

57.890,96

57.890,96

608.987,88

608.987,88

ζπγαηξηθήο ή εηζθνξάο είδνπο ζε άιιε ΑΔ

IV.

1.πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

8,98

5. Τπεξαμηα από κεηαηξνπή ή ζπγρώλεπζε

Aπνζεκαηηθά θεθάιαηα

0,00

0,01

1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό

42.001,02

32.221,90

4.Έθηαθηα απνζεκαηηθά

42.001,02

32.221,91

5.Αθνξνι.απνζ/θά εηδ.δηαηάμεσλ λόκσλ

4.663.624,17

4.889.934,77

98.312,55

98.312,55

222.591,53

222.591,53

929.891,96

929.891,96

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Η. Απνζέκαηα

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν

1.Δκπνξεύκαηα
2.Πξνηόληα έηνηκα & εκηηειή-Τπνπξ & ππνι.
4. Πξώηεο θαη βνεζ.ύιεο-Αλαιώζ.πιηθά-Δίδ.ζπζθεπαζίαο
5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ

107.053,64

98.375,36

1.744.013,61

1.830.618,51

947.122,29

845.916,84

5.245,67

9.733,67

2.803.435,21

2.784.644,38

1.374.365,82

1.362.971,10

ΗΗ. Απαηηήζεηο

Τπόινηπν θεξδώλ-δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+ΑΗΗΗ+ΑΗV+AV)

39.394,28

435,64

2.706.821,25

2.667.862,61

4.984.241,24

0,00

4.984.241,24

0,00

1.526.741,17

2.543.430,21

158.929,17

5.087.560,56

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

1. Πειάηεο

Η.

2.Γξακκάηηα εηζπξαθηέα

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξ.
2. Γάλεηα ηξαπεδώλ

-Υαξηνθπιάθην

35.648,48

80.448,56

-ηηο Σξάπεδεο γηα είζπξαμε

54.127,99

50.329,88

-ηηο Σξάπεδεο γηα εγγύεζε

23.379,80

3.Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
3α. Δπηηαγέο ραξηνθπιαθίνπ εηζπ/ηέεο (κεηαρξ/λεο)
3β. Δπηηαγέο ζηηο Σξάπεδεο γηα εγγύεζε
3γ. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο)
5. Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδ.επηρ/ζεσλ
10. Δπηζθαιείο-επίδηθνη πειάηεο & ρξεώζηεο

60.065,73

Μείνλ: Πξνβιέςεηο

36.535,43

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη
12. Λνγαξηαζκνί δηαρ. πξνθαη.& πηζηώζεσλ

113.156,27

0,00

130.778,44

10.779,46

8.070,36

21.620,82

459.129,48

152.937,91

27.754,71

II. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

3. Σξάπεδεο ι/ζκνί βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

42.775,35

14.325,40

4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ

395.915,46

405.054,75

1. Πξνκεζεπηέο

49.941,12
23.530,30

36.535,43

13.405,69

430.267,95

393.866,38

0,00

25.693,54

2.565.349,34

2.841.049,85

14.731,86

26.244,24

39.664,46

44.808,02

5. Τπνρξεώζεηο απν θόξνπο - ηέιε

274.337,38

125.846,36

6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

152.818,23

90.752,59

7. Μαθξνπξ. ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκ. ρξήζε

90.000,00

11.Πηζησηέο δηάθνξνη

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗ+ΓΗΗ)

0,00

142.441,17

52.437,58

2.384.931,58

7.944.835,32

7.369.172,82

7.944.835,32

10.275,75

17.052,88

10.086.269,82

10.629.750,81

IV. Γηαζέζηκα
1. Σακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο

35.530,33

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ

83.798,70

50.262,19

110.042,94

5.419.046,74

5.735.737,17

3.219,45

1.817,60

0,00

0,00

3.219,45

1.817,60

10.086.269,82

10.629.750,81

(ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV)

E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

Γ

1. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
3.Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγ/ζκνί ελεξγεηηθνύ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

2. Υξεσζηηθνί ινγ/ζκνί εγγπήζεσλ & εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ
4.Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

19.200,00

19.200,00

4.492.005,07

4.492.005,07

4.511.205,07

4.511.205,07

2. Πηζησηηθνί ινγ/ζκνί εγγπήζεσλ & εκπξαγκάησλ αζθαιεηώλ
4.Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

19.200,00

19.200,00

4.492.005,07

4.492.005,07

4.511.205,07

4.511.205,07

ΗΜΔΙΩΔΙ:

1) Ζ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ έγηλε ζύκθσλα κε ηνλ Ν 2065/1992 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012
2) Δπί ησλ αθηλήησλ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 4.000.000 επξώ γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ ππέξ ηξαπεδώλ
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013)
Πνζά θιεηόκελεο
ρξήζεο 2013

Πνζά πξνεγνύκελεο
ρξήζεο 2012

Πνζά θιεηόκελεο
ρξήζεο 2013

Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο)

3.826.015,13

3.627.793,55

Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο

Μείνλ :Κόζηνο πσιήζεσλ

2.799.284,71

4.384.499,09

(+) Τπόι.απνηει/ησλ (θεξδώλ-δεκηώλ) πξνεγνπκ. ρξήζεσλ

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε-δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο

1.026.730,42

-756.705,54

Πνζά πξνεγνύκελεο
ρξήζεο 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
ύλνιν
ΜΔΗΟΝ: 1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

37.154,77

28.496,31

1.063.885,19

-728.209,23

517.530,73

3.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο

1.325.093,84

Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο

725.213,59
1.842.624,57

119,40

ΜΔΗΟΝ: 3.Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

391.391,83

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο

ύλνιν
Mείνλ:1.Φόξνο εηζνδήκαηνο
2. Λνηπνί κε ελζσκ.ζην ιεηη.θόζηνο θόξνη

1.501.288,36

2.226.501,95

-778.739,38

ΠΛΔΟΝ: 4.Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

(+) Καιπθζείζα Εεκ.Πξνεγ. Υξήζεσλ από ππεξαμία Ν.2065/92

Απνηειέζκαηα (θέξδε) εηο λέν

55.490,54

17.405,12

435,64

-13.920,14

0,00

7.719,66

55.926,18

11.204,64

0,00

0,00

16.531,90

10.769,00

39.394,28

435,64

-2.954.711,18
242,53

-391.272,43

433.930,30

-433.687,77

-1.170.011,81

-3.388.398,95

ΙΙ ΠΛΔΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα
1.

Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα

2.

Έθηαθηα θέξδε

3.

Έζνδα πξνεγνπκελσλ ρξήζεσλ

1.238.867,03

3.850.000,00

1.914,93

44,00

29.619,47

ΜΔΗΟΝ:
1.

Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα

12.193,78

2.

Έθηαθηεο δεκηέο

32.407,60

3.

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

297,70

35.219,12
297.475,64
1.225.502,35

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)

1.225.502,35

111.545,17

3.405.804,07

3.405.804,07

55.490,54

17.405,12

ΜΔΙΟΝ:
ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ

262.783,62

Μείνλ: Οη από απηέο ελζ/λεο.ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο

262.783,62

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΗ) ΥΡΗΔΩ πρό Φόρων

484.769,13
0,00

484.769,13

0,00

55.490,54

17.405,12
ΑΘΖΝΑ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2014

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ..

FRANCO SALERNO

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΟΜΔΣΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

Α.Γ. ΤΑ2282953

Α.Γ.Σ. ΑΖ 068621

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Η. ΗΓΔΡΑΚΖ
Α.Γ.Σ. AZ 025777
ΑΡ.ΑΓΔΗΑ Α' ΣΑΞΖ 0006433

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πρός τοσς Μετότοσς της Εταιρείας «Α.Ε. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑ ''ΠΑΛΚΟ''»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Α.Δ. ΦΑΝΔΛΛΟΠΟΙΙΑ ΠΑΛΚΟ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκ ό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, 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 42 α έσο θαη 43 γ ηνπ K.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 έ ιεγρό 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, ζρε ηηθά κε ηα πνζά
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλ νκέλεο 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 παξνπζ ίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιι ά όρη κε ζθνπό ηελ
έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγε ζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δην ίθεζε, θαζώο
θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθελη ξώζεη 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) Μεηαμύ ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη βξαδέσο θηλνύκελα ζπλνιηθνύ πνζνύ € 200 ρηι. πεξίπνπ, θαηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα πξνθύςεη δεκηά γηα ηελ νπνία δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξόβιε ςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Από ηνλ έιεγρό µαο, δελ
κπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε ην ύςνο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. 2) ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ «Απαηηήζεσλ» πεξηιακβάλνληαη ε πηζθαιείο απαηηήζεηο θαη αθίλεηα ππόινηπα από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ζπλνιηθνύ πνζνύ € 580 ρηι. πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ πνζό € 395 ρηι. αθνξά
απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί επαξθήο πξόβιεςε γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ. Με βάζε ηνλ έιεγρό καο εθηηκνύκε όηη ε ζρεκαηηζζείζα από ηελ εηαηξεία πξόβιεςε πνζν ύ € 37 ρηι.
ππνιείπεηαη θαηά € 500 ρηι. πεξίπνπ ηνπ πνζνύ πνπ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί, κε ζπλέπεηα ε αμία ησλ Απαηηήζεσλ, ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα απνηειέ ζκαηα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά € 500 ρηι.. 3) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛ) δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε € 46 ρηι., κε
ζπλέπεηα ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά πνζό € 46 ρηι. θαη € 3 ρηι. αληίζηνηρα. 4) ην ινγαξηαζκό ησλ ππνρξεώζεσλ «Τπνρξεώζεηο από θόξνπο -ηέιε» πεξηιακβάλνληαη ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 240
ρηι. πεξίπνπ, νη νπνίεο ξπζκίζηεθαλ εληόο ηεο ρξήζεσο 2014 θαη κέρξη ηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο έθζεζεο ειέγρνπ ε ξύζκηζε ηεξείη αη θαλνληθά. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην ΔΓΛ δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξ όβιεςε γηα
αλαινγνύζεο πξνζαπμήζεηο πνζνύ € 10 ρηι. πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα νη ππνρξεώζεηο απηέο λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα κεησκέλεο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο ηζόπνζα απμεκέλα. 5) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο «ΙΔΡ ΠΑΛΛΑ Δ.Π.Δ.» γηα ηηο ρξήζεηο 2004 έσο 2008. Ω ο 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 µαο δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά µε ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο
πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. 6) Η κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Γνώμη με Δπιυύλαξη
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε’, νη αλ σηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Α.Δ. ΦΑΝΔΛΛΟΠΟΙΙΑ
ΠΑΛΚΟ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόη ππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42 α έσο θαη 43γ ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκη θέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43 α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Γηα ηε ρξήζε 2013 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 έιε γρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκη θώλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύ κε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Αθήνα, 12 Μαΐοσ 2014
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