ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2014 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
AΡ.M.A.E 26915/33/Β/92/7
Ποσά σε €
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Αποσβέσεις
433.738,02

Αναπ/στη αξία
0,82

Αξία κτήσεως
433.738,84

Αποσβέσεις
433.738,02

Αναπ/στη αξία
0,82

168.225,63

168.225,61

0,02

168.225,63

168.225,61

0,02

36.977,26
11.740,87
358.320,26
575.264,02

36.977,25
11.740,84
354.811,72
571.755,42

0,01
0,03
3.508,54
3.508,60

36.977,26
11.740,87
356.539,26
573.483,02

36.977,25
11.740,84
354.164,42
571.108,12

0,01
0,03
2.374,84
2.374,90

ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1.Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

30.425,90
14.320,75

30.425,90
14.320,75

7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

24.000,00
68.746,65

74.500,00
119.246,65

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

72.256,07

121.622,37

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση
11.Χρεώστες διάφοροι

122.203,71
0,00

ΙV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

151.711,65
0,00

122.203,71
0,00
125,00
131.484,57
253.813,28

Ποσά Κλειόµενης
Χρήσεως 2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσεως
433.738,84

151.711,65
0,00
250.006,14
98.709,79
500.427,58

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (30.000 µετοχές Χ 14,67 €)
1.Καταβληµένο
2. Οφειλόµενο

440.100,00
0,00
440.100,00

440.100,00
250.006,14
690.106,14

31.357,30

31.357,30

70,29

70,29

-465.459,76

-466.398,20

6.067,83

255.135,53

20.078,39
0,00
57.608,72
0,00
15.894,88
782,28
0,00
847.357,34
941.721,61

16.606,85
0,00
55.460,05
0,00
28.654,30
883,05
0,00
909.685,34
1.011.289,59

61.500,00

122.500,00

ΙΙ.∆ιαφορά από έκδοση µετ. υπέρ το άρτιο
ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
6. Αποθεµατικά για ίδιες µετοχές
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV+AV)

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
10.Μερίσµατα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι

Ποσά προηγούµενης
Χρήσεως 2013

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV)

9.620,65
474.845,21
484.465,86
738.279,14

1.051,44
536.938,67
537.990,11
1.038.417,69

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

198.754,23

228.885,06

1.009.289,44

1.388.925,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)

1.009.289,44

1.388.925,12

1.070.000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και
εµπράγµατων ασφαλειών

1.083.086,00

1.070.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και
εµπράγµατων ασφαλειών

1.083.086,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.14- 31.12.14)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
1. Έσοδα συµµετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ (ΠΛΕΟΝ):Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων

177.836,85
152.786,74
25.050,11
82.230,87
107.280,98
48.056,44
31.808,31

0,00
4,26

227.003,59
154.433,27
72.570,32
56.144,50
128.714,82
48.668,49
37.888,75

79.864,75
27.416,23

0,00
12,29

4,26

86.557,24
42.157,58

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούµενης
Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
938,44
(-):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
προηγούµενων χρήσεων
-466.398,20
Σύνολο
Μείον:
1. Φόρος εισοδήµατος και εισφορές ΟΓΑ
Ζηµίες εις νέο

Ποσά προηγούµενης
Χρήσεως 2013
11.332,84
-477.731,04

-465.459,76

-466.398,20

0,00
-465.459,76

0,00
-466.398,20

12,29
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26.721,19

340,00
0,00
100,86
0,00
0,00

-26.716,93
699,30

30.562,78

340,00

0,00
0,00

100,86

274,25
0,00
0,00

239,14
938,44

647,30
647,30

-30.550,49
11.607,09

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α∆Τ. ΑΕ 316673

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α∆Τ. ΑΒ 843493

0,00

274,25

-274,25
11.332,84

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

1.653,38
938,44

1.653,38

11.332,84

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α∆Τ. ΑΗ 772044
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 101113

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤH ΛΟΓΙΣΤH
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ"
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκανκαι του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2014, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 17.000,00, περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 17.000,00, περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2) Η αξία των συµµετοχών που παρουσιάζεται
στους λογαριασµούς του ενεργητικού Γ.ΙΙ.1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» και Γ.ΙΙΙ.2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» έχει στο σύνολό της υποτιµηθεί, σχεδόν, εξ ολοκλήρου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ,
δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 44.000,00, περίπου, µε συνέπεια η αξία των λογαριασµών αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2003 έως 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµικήτης επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έµφαση Θέµατος. Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη ως προς στη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας εφιστούµε την προσοχή σας στην παράγραφο 6.β του προσαρτήµατος της εταιρείας στην οποία αναφέρεται ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που
αποφασίσθηκε µε τη Γενική Συνέλευση της 30.6.2014 δεν πραγµατοποιήθηκε εντός των νοµίµων προθεσµιών. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προτίθεται να φέρει εκ νέου το θέµα της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
κρίνεται καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για την συνέχιση της οµαλής λειτουργίας της εταιρείας στο µέλλον καθόσον υφίσταται ο κίνδυνος εφαρµογής της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/2006, όπως ισχύει.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαϊου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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