
Δ Ν Δ Ρ Γ Ζ Σ Η Κ Ο Π Α Θ Ζ Σ Η Κ Ο
Πνζά Κιεηνκέλεο Υξήζεωο 2014 Πνζά Πξνεγνύκελεο Υξήζεωο 2013 Πνζά Πνζά

ΑΞΗΑ ΑΝΑΠΟΣΒΔΣΤΖ ΑΞΗΑ ΑΝΑΠΟΣΒΔΣΤΖ Κιεηνκέλεο Πξνεγνύκελεο

ΚΤΖΣΔΩΣ ΑΠΟΣΒEΣΔΗΣ ΑΞΗΑ ΚΤΖΣΔΩΣ ΑΠΟΣΒEΣΔΗΣ ΑΞΗΑ Υξήζεωο 2014 Υξήζεωο 2013

Β. ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΔΩ Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

1. Έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο 6.186.850,64 73.319,89 6.113.530,75 6.505.297,99 514.740,75 5.990.557,24 Η. Μεηοσικό κεθάλαιο (2.080.349 μεηοσέρ ηων 10 € )

3. Τόθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ 419.636,06 328.652,37 90.983,69 419.636,06 255.818,83 163.817,23 1. Καηαβιεκέλν 20.803.490,00 20.334.250,00

4. Λνηπά έμνδα πνιπεηνύο απνζβέζεσο 90.033,01 80.573,60 9.459,41 84.871,37 72.947,15 11.924,22

6.696.519,71 482.545,86 6.213.973,85 7.009.805,42 843.506,73 6.166.298,69 ΗΗ. Γιαθοπά από έκδοζη μεηοσών ςπέπ ηο άπηιο 9.432.270,00 8.728.410,00

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΗΗ. Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ IΗΗ. Γιαθοπέρ αναπποζαπμογήρ - Δπισοπηγήζειρ επενδύζεων

3. Κηίξηα & ηερληθά έξγα ########## 7.396.778,25 28.161.278,13 ########## 6.408.046,45 29.133.612,83 3. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ παγίνπ ελεξγεηηθνύ 655.761,04 677.439,70

4. Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο

& ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 1.663.069,82 1.588.286,20 74.783,62 1.663.069,82 1.566.024,95 97.044,87 IV. Αποθεματικά κεφάλαια

5. Μεηαθνξηθά κέζα 21.884,12 20.882,86 1.001,26 21.884,12 20.432,86 1.451,26 1. Ταθηηθό Απνζεκαηηθό 73.360,00 73.360,00

6. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 4.261.828,04 4.047.018,41 214.809,63 4.244.855,24 3.943.952,61 300.902,63 5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεωλ λόκωλ 1.265.662,91 1.265.662,91

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε & πξνθαηαβνιέο 470.841,10 470.841,10 470.841,10 470.841,10 1.339.022,91 1.339.022,91

########## ########## 28.922.713,74 ########## 11.938.456,87 30.003.852,69 V. Αποηελέζμαηα ειρ νέο

Υπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λένλ -3.184.999,14 -3.897.460,56

III. Σςμμεηοσέρ και άλλερ μακποππόθεζμερ σπημαηοοικονομικέρ απαιηήζειρ Υπόινηπν δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -18.039.694,97 -14.142.234,41

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 9.076.807,17 9.472.400,68 -21.224.694,11 -18.039.694,97

VI. Ποζά πποοπιζμένα για αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 37.999.520,91 39.476.253,37 3. Καηαζέζεηο κεηόρσλ 500.420,00 1.044.000,00

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΗ+AΗΗ+ΑΗΗΗ+AΗV+AV+ΑVΗ) 11.506.269,84 14.083.427,64

Η. Αποθέμαηα Γ.  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

4. Πξώηεο & βνεζεηηθέο ύιεο, αλαιώζηκα πιηθά, είδε ζπζθεπαζίαο 16.993,45 14.284,73 I. Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

16.993,45 14.284,73 1. Οκνινγηαθά δάλεηα ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 10.542.923,65 10.097.769,07

II. Απαιηήζειρ 4. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 3.533.539,63 3.514.339,63

1. Πειάηεο 231.484,64 197.854,95 14.076.463,28 13.612.108,70

Μείνλ: Πξνβιέςεηο 144,55 231.340,09 144,55 197.710,40 II. Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.839,00 3.688,28 1. Πξνκεζεπηέο 2.697.227,20 2.870.426,01

3β. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 9.029,50 9.029,50 2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο 254.621,97 183.145,11

11. Φξεώζηεο δηάθνξνη 1.561.123,13 1.277.258,32 3. Τξάπεδεο ινγ. βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ 6.999.396,92 6.039.924,75

12. Λνγ/ζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ 99.925,94 99.916,33 4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 816.586,13 719.003,74

1.903.257,66 1.587.602,83 5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 199.403,37 113.225,96

III. Χρεόγραφα 6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 945.395,01 967.481,74

1. Μεηνρέο 3.129.057,00 3.174.413,00 7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 10.590.033,97 10.688.335,24

3.129.057,00 3.174.413,00 8. Υπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 186.764,74 81.097,14

IV. Γιαθέζιμα 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 364.100,60 487.990,24

1. Τακείν 7.310,66 6.867,30 23.053.529,91 22.150.629,93

3. Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο 18.575,70 18.363,20

25.886,36 25.230,50 ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΗ+ΓΗΗ) 37.129.993,19 35.762.738,63

Δ. 5.075.194,47 4.801.531,06 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα 678.493,46 723.142,22

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 678.493,46 723.142,22

1. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 21.242,26 3.306,43

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 4.825,00 121.918,94

26.067,26 125.225,37

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ(Β+Γ+Γ+Δ) 49.314.756,49 50.569.308,49 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 49.314.756,49 50.569.308,49

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΠΗΣΩΣΗΚΟΗ

2. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ & εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 303.413,96 307.948,08 2. Πηζησηηθνί ινγ. εγγπήζεσλ & εκπξαγκ.. αζθαιεηώλ 303.413,96 307.948,08

ΖΜΔΗΩΔΗ: 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014) Πνζά Πνζά

          Πνζά Κιεηνκέλεο Υξήζεωο 2014 Πνζά Πξνεγνύκελεο Υξήζεωο 2013 Κιεηνκέλεο Πξνεγνύκελεο

Η. Απνηειέζκαηα Δθκεηάιιεπζεο Υξήζεωο 2014 Υξήζεωο 2013

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 2.654.675,63 2.319.782,75 Καζαξά απνηειέζκαηα (Εεκίεο) ρξήζεσο -3.182.999,14 -3.896.475,56

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ 3.809.477,35 3.929.614,93 (+) Υπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκίεο) πξνεγ. ρξήζεσλ -18.039.694,97 -14.142.234,41

Μηθηά Απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηάιιεπζεο -1.154.801,72 -1.609.832,18 Σύλνιν -21.222.694,11 -18.038.709,97

Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 6.825,00 6.737,50 Μείνλ:

Σύλνιν -1.147.976,72 -1.603.094,68 2. Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 2.000,00 985,00

Μείνλ: Υπόινηπν απνηειεζκάηωλ (δεκίεο) εηο λένλ -21.224.694,11 -18.039.694,97

1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 351.489,66 361.628,63

3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 387.002,03 390.472,79

4. Κόζηνο αδξάλεηαο - ππναπαζρόιεζεο (Έμνδα κε θνζηνινγεζέληα) 64.964,30 803.455,99 66.403,10 818.504,52 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο -1.951.432,71 -2.421.599,20

ΠΛΔΟΝ: Λειηοσργικές δραζηηριόηηηες

4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 676.674,50 609.760,28 Εηζπξάμεηο από πειάηεο 2.809.252,43 2.589.396,81

Μείνλ: 3. Φξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 1.892.108,40 -1.215.433,90 1.947.537,06 -1.337.776,78 Πιεξωµέο ζε πξνµεζεπηέο, πηζηωηέο θαη εξγαδνµέλνπο -2.946.443,24 -3.193.529,86

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο -3.166.866,61 -3.759.375,98 Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο -137.190,81 -604.133,05

ΗΗ. ΠΛΔΟΝ (κείνλ): Έθηαθηα απνηειέζκαηα Πιεξωµέο θόξνπ εηζνδήκαηνο 0,00 0,00

1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 154.209,05 59.893,99 Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) -137.190,81 -604.133,05

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 61.016,42 Επενδσηικές δραζηηριόηηηες

154.209,05 120.910,41 Πιεξωκέο γηα απόθηεζε ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο & ζπγγελείο 45.356,00 130.645,00

Μείνλ: 1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 68.754,76 63.482,89 Πιεξωµέο γηα απόθηεζε ελζώµαηωλ θαη άπιωλ παγίωλ -38.531,54 -218.645,79

             3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 5.379,70 74.134,46 80.074,59 7.876,72 71.359,61 49.550,80 Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 6.824,46 -88.000,79

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (Εεκίεο) -3.086.792,02 -3.709.825,18 Φξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΠΛΔΟΝ: Εηζπξάμεηο / (πιεξωκέο) από αύμεζε / (κείωζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 622.058,36 1.888.435,81

Σύλνιν Απνζβέζεσλ 1.210.715,97 1.414.282,72 Εηζπξάμεηο από ιεθζέληα δάλεηα 0,00 2.474.706,86

Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 1.114.508,85 -96.207,12 1.227.632,34 -186.650,38 Πιεξσκέο γηα δάλεηα θαη ηόθνπο -490.855,25 -3.681.213,67

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΔΩ πξν θόξωλ -3.182.999,14 -3.896.475,56 Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 131.203,11 681.929,00

Καζαξή αύμεζε (µείωζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα (α+β+γ) 836,76 -10.204,84

ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Ταµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ 25.230,50 35.435,34

Υξήζεωο 2014 Υξήζεωο 2013 Ταµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ 26.067,26 25.230,50

Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήζεως (01.01.2014 και 01.01.2013) ########## 16.138.525,07

(Ζεκίεο) ηεο ρξήζεωο πξν θόξωλ -3.182.999,14 -3.896.475,56

########## 12.242.049,51

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 1.173.100,00 1.275.000,00

Λνηπέο κεηαβνιέο ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ -567.258,66 566.378,13

Ίδια κεφάλαια λήξης χρήζεως (31.12.2014 και 31.12.2013) ########## 14.083.427,64

Ναύπιην, 31 Απγνύζηνπ 2015

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΑΝΝΑ Κ. ΜΑΝΣΩΝΑΝΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΝΣΩΝΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΛΟΥΡΗΣΗΑΝΑΚΖ ΜΑΡΗΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Τ.: ΑΔ 106191 / 2007 Α.Γ.Τ.: ΑΒ 956224 / 2006 Α.Γ.Τ.: Μ.976466/1982  Α.Γ.Τ. Ν.486658/1987

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Πξνο ηνπο θ.θ. κεηόρνπο ηεο «ΑΡΓΟΛΗΚΟ ΖΛΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ – ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ – ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

Αζήλα, 7 επηεκβξίνπ 2015

Ζ ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΗΑ

ΑΜ..Ο.Δ.Λ. 15411

Σςνεπγαζόμενοι Οπκωηοί Λογιζηέρ α.ε.ο.ε.

μέλορ ηηρ Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγπη 3, 11257 Αθήνα

Απ. Μ. Σ.Ο.Δ.Λ. 125

"ΑΡΓΟΛΗΚΟ ΖΛΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ - ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ"

Αξηζκόο Μ.Α.Δ.: 42721/020/Β/99/0005, Αξηζκόο ΓΔΜΖ: 122881413000

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ηεο 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014- 15ε  ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (ΠΔΡΗΟΓΟ: 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 - 31ε Γεθεκβξίνπ 2014)

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓIV)

1) Ζ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ζηε ρξήζε 2014 έγηλε ζε ηκήκα ησλ κηζζσκέλσλ εγθαηαζηάζεώλ ηεο, θαζώο κεγάιν κέξνο ηνπο βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ιόγσ κε παξάδνζεο ηεο αθώιπηεο ρξήζεο ηνπο. 2) Ζ εθκηζζώηξηα αλέιαβε ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα παξαδώζεη ηελ

αθώιπηε ρξήζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κηζζσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνύ έξγνπ. 3) Δμεδόζε ε κε αξηζκό 19/10.5.2013 νκόθσλε θαη ακεηάθιεηε Γηαηηεηηθή Απόθαζε πνπ επηηάζζεη ελέξγεηεο ηεο

εθκηζζώηξηαο γηα ηελ απεκπινθή θαη νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο.

Έθζεζε επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 

Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΡΓΟΛΗΚΟ ΖΛΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ – ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ – ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο 

θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ 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 Σρέδην 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. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ 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.  Τα 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. 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα ζέκαηα: Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θσδ. Ν.2190/1920 θαη ην ΔΓΛΣ: 1) Μεηαμύ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πεξηιακβάλνληαη θαη θαζπζηεξεκέλεο 

απαηηήζεηο πνζνύ 412.000 επξώ, γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία δελ ζρεκάηηζε ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο, γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηώλ, έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί ηζόπνζε πξόβιεςε. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ 

ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 2) Σηα Φξεόγξαθα ηεο Δηαηξείαο, πνζνύ 3.129.057 επξώ, απεηθνλίδεηαη ε αμία θηήζεο κεηνρώλ αλώλπκεο εηαηξείαο κε εηζεγκέλεο 

ζην Φξεκαηηζηήξην. Γελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε ππνηίκεζεο ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ σο άλσ κεηνρώλ ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή ινγηζηηθή ηνπο αμία ηελ 31.12.2014, ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.499.200 επξώ, κε ζπλέπεηα ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ απηνύ θαη ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 3) Ζ Δηαηξεία, θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ ζρεκαηίδεη Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο 
αλέξρεηαη ζε 183.000 επξώ, κε ζπλέπεηα νη Πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα κεησκέλεο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 4) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 

2010 κέρξη θαη 2014. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ, πξνζαπμήζεσλ θαη πξνζηίκσλ 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 γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. 

Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηελ επίπησζε 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 
«ΑΡΓΟΛΗΚΟ ΖΛΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ – ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ – ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο  ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ.Ν. 2190/1920. 

Έκθαζε ζέκαηνο 

1. Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε Σεκείσζε 13 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ θαηά 21.760 ρηι. 

επξώ κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλόηεηα ε Δηαηξεία λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξώζεη κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ, θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

δαλεηαθνύ ηεο ραξηνθπιαθίνπ. Σηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. 


