ΟΡΤΕΟΜΤΛΟΗ ΑΞΗΟΤ ΦΗΛΟΚΣΖΜΩΝ ΣΗΟΣΚΑ Α.Δ.
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013
12 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48120/62/Β/01/0027
ΑΡ. ΓΕΜΗ 58389504000
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ποζά κλειόμενηρ χπήζεωρ 2013
Αξία
Αναπόζβεζηη
κηήζεωρ
Αποζβέζειρ
αξία
Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΙΙ.Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1.Γήπεδα-Οηθόπεδα
3.Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
4.Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5.Μεηαθνξηθά κέζα
6.Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο
ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ)

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ
Ποζά κλειόμενηρ χπήζεωρ 2012
Αξία
Αναπόζβεζηη
κηήζεωρ
Αποζβέζειρ
αξία

146.343,19
1.376.988,49

929.666,69

146.343,19
447.321,80

146.343,19
1.368.988,49

898.335,90

146.343,19
470.652,59

1.829.826,27
147.549,34
163.600,57
0,00
3.664.307,86

1.181.324,85
73.153,00
119.640,92
2.303.785,46

648.501,42
74.396,34
43.959,65
0,00
1.360.522,40

1.724.657,98
117.831,20
153.049,45
0,00
3.510.870,31

1.126.087,27
60.751,50
112.909,53
2.198.084,20

598.570,71
57.079,70
40.139,92
0,00
1.312.786,11

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Ι. Μεηνρηθό Κεθάιαην
(37.595 κεηνρέο ησλ 29,35 Δπξώ εθάζηε)
1. Καηαβιεκέλν
ΙΙΙ. Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο - Δπηρνξεγήζεηο
2. Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
3.Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ
Μείνλ: Απνζβέζεηο

ΙV.Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα.
1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό
3.Eηδηθά απνζεκαηηθά

Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ι. Απνζέκαηα
1.Δκπνξεπκαηα
2.Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή - Τπνπξντόληα θαη
Τπνιείκκαηα
4.Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο - Αλαιώζηκα πιηθά Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο
5.Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ

-

2.319,50
406.652,69

123.319,52

1.435.434,24
529.041,80
2.373.448,23

227.173,27
789.901,96
1.140.394,75

ΙΙ.Απαηηήζεηο
1.Πειάηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο
3α.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
11.Υξεώζηεο δηάθνξνη

Ποζά
κλειόμενηρ
χπήζεωρ 2013

1.665.349,05
34.225,37

2.519.996,42
55.909,08

1.631.123,68
176.289,15
168.934,68
1.976.347,51

IV.Γηαζέζηκα
1.Σακείν
3.Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο
ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙV)

Δ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
1.Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Γ+Γ+E)

2.464.087,34
81.238,83
159.748,73
2.705.074,90

185.795,03
35.196,75
220.991,78
4.570.787,52

131.570,61
32.476,84
164.047,45
4.009.517,10

9.447,80
5.940.757,72

5.322.303,21

V.Απνηειέζκαηα εηο λέν
Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λέν
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV)
Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Ι.Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
2.Γάλεηα ηξαπεδώλ
ΙΙ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1.Πξνκεζεπηέο
2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο
3.Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί

139.088,43
7.859,91

ΠΑΘΖΣΗΚΟ
Ποζά
πποηγούμενηρ
χπήζεωρ 2012

1.103.413,25

1.103.413,25

47.473,43

47.473,43

131.228,52
178.701,95

47.473,43

17.684,99
68.632,32
86.317,31

17.684,99
68.632,32
86.317,31

20.289,91
1.388.722,42

231.275,63
1.468.479,62

43.093,27

-

2.135.887,90
229.506,38

1.722.737,94
132.384,78

βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

1.914.299,78

1.902.254,15

4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε
6.Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
8.Μεξίζκαηα πιεξσηέα
11.Πηζησηέο δηάθνξνη
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

2.578,59
17.709,13
19.113,38
160.000,00
29.846,87
4.508.942,03
4.552.035,30

15.915,89
24.514,75
21.494,30
34.521,78
3.853.823,59
3.853.823,59

5.940.757,72

5.322.303,21

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ)

ημειώζειρ: H ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ κε βάζε ηνλ Ν.2065/1992 δηελεξγήζεθε ζηε ρξήζε 2012.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ
31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013)
Ποζά κλειόμενηρ χπήζεωρ 2013
Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο
Κύθινο Δξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ: 1.Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
ύλνιν
ΜΔΙΟΝ:1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ: 3.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα
Mείνλ: 3.Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο-θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
ΙΙ. ΠΛΔΟΝ: ΄Δθηαθηα απνηειέζκαηα
4.Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγ/λσλ ρξήζεσλ
Μείνλ:
1.Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
50,27
4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο
Οξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (δεκίεο- θέξδε)
ΜΔΙΟΝ:
ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Εημίερ-Κέπδη) ΥΡΖΔΩ ππο θόπων

218.458,22
149.265,56
23,69
136.074,07

5.353.569,85
4.933.403,87

8.355.021,88
7.791.958,73

420.165,98
420.165,98

563.063,15
563.063,15
309.303,46
116.728,01

367.723,78
52.442,20

122.866,54

-136.050,38
-83.608,18

35.021,53

50,27

426.031,47
137.031,68
122.866,54
14.165,14

30.761,35

34.971,26
-48.636,92

97.883,05
97.883,05

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Ποζά
κλειόμενηρ
χπήζεωρ 2013

Ποζά κλειόμενηρ χπήζεωρ 2012

129,18
20.887,55

21.016,73

Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο- θέξδε) ρξήζεσο
(+):Υπόλοιπο αποηελεζμάηων (κερδών)
προηγουμένων χρήζεων
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΔΙΟΝ: 1.Φόξνο εηζνδήκαηνο
2.Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό
θόζηνο θόξνη
Κέξδε πξνο δηάζεζε
Η δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο:
1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό
2.Μεξίζκαηα
8.Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν

Ποζά
πποηγούμενηρ
χπήζεωρ 2012

-48.636,92

23.909,76

231.275,63
182.638,71
-

217.450,89
241.360,65
5.262,50

2.348,80
180.289,91

3.866,13
232.232,02

0,00
160.000,00
20.289,91
180.289,91

956,39
0,00
231.275,63
232.232,02

9.744,62
23.909,76

170.770,60
-48.636,92

170.770,60

23.909,76

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Θεζζαινλίθε, 30 Απξηιίνπ 2014
Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΣΙΟΣΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
Α.Γ.Σ. 772938

ΣΙΟΣΚΑ ΑΝΑΣΑΙΑ
Α.Γ.Σ. Λ 229459

ΕΚΘΕΘ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ
Προσ τουσ Μετόχουσ τησ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΤΗΟΜΤΛΟΙ ΑΞΙΟΤ ΦΙΛΟΚΣΘΜΩΝ ΣΙΟΣΚΑ Α.Ε."

ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

ΜΙΥΑΛΑΚΔΛΗ ΜΗΝΑ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 713125
ΑΡ.ΑΓΔΙΑ ΟΔΔ Α΄ΣΑΞΗ/9368

Ζκθεςη επί των Oικονομικών Kαταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω Oικονομικζσ Kαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ "ΟΡΤΗΟΜΤΛΟΙ ΑΞΙΟΤ ΦΙΛΟΚΣΘΜΩΝ ΣΙΟΣΚΑ Α.Ε.", οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ
αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Oικονομικέσ Kαταςτάςεισ
Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και
43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ 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.
Ευθφνη Ελεγκτή
Θ 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 δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν
κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν
δικλίδων 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.
Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη
Από τον ζλεγχό μασ προζκυψαν τα εξισ: 1) τα κονδφλια του Ενεργθτικοφ, "Πελάτεσ" και "Προκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων", περιλαμβάνονται απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ από τθν προθγοφμενθ χριςθ, ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 1.280 χιλιάδεσ
περίπου. Με βάςθ τον ζλεγχό μασ εκτιμοφμε ότι θ ςχθματιςκείςα από τθν εταιρία πρόβλεψθ ποςοφ ευρϊ 34.225,37, υπολείπεται κατά ευρϊ 400.000,00 του ποςοφ που ζπρεπε να ζχει ςχθματιςτεί. Ο μθ ςχθματιςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ πρόβλεψθσ
ςυνιςτά παρζκκλιςθ από τισ λογιςτικζσ αρχζσ που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ) με ςυνζπεια, θ αξία των απαιτιςεων από τα κονδφλια του Ενεργθτικοφ, "Πελάτεσ" και "Προκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων",
να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 400.000,00 και τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ και τα Κδια Κεφάλαια επίςθσ, ιςόποςα αυξθμζνα. 2) Kατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ)
δεν ςχθματίηεται πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία. Κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, το ςυνολικό φψοσ τθσ μθ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ ανζρχεται ςε ευρϊ 31.000,00 με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται
μειωμζνεσ κατά 31.000,00 ευρϊ, τα Κδια κεφάλαια να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 31.000,00 και τα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ χριςθσ και των προθγοφμενων χριςεων αυξθμζνα κατά 3.000,00 και 28.000,00 ευρϊ αντίςτοιχα. 3)Οι φορολογικζσ
υπ̟οχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ 2008-2012. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Θ εταιρία δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων
φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν
εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφφλαξη
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων (1) και (2) και τισ πικανζσ επιπτϊςεισ του κζματοσ (3) που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο "Βάςη για γνώμη με επιφφλαξη", οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από
κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ "ΟΡΤΗΟΜΤΛΟΙ ΑΞΙΟΤ ΦΙΛΟΚΣΘΜΩΝ ΣΙΟΣΚΑ Α.Ε." κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα
Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί 'Αλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν ανιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηομζνων από τα άρκρα 43 α και 37 του Κ.Ν 2190/1920.
Θεςςαλονίκθ, 5 Ιουνίου 2014
O ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ
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