
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Αξία κτήσηρ Αποσβέσειρ Αν. ςπόλοιπο Αξία κτήσηρ Αποσβέσειρ Αν. ςπόλοιπο ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

1.Έμνδα ίδξπζεο θαη πξώηεο εγθαηάζηαζεο 11.171,91 11.171,91 0,00 11.171,91 11.171,91 0,00 Ι. Μεηοτικό κεθάλαιο

4.Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο 94.183,82 58.435,05 35.748,77 94.183,82 56.576,06 37.607,76 1.Καηαβιεκέλν 375.000,00 375.000,00

105.355,73 69.606,96 35.748,77 105.355,73 67.747,97 37.607,76 ΙΙΙ.Δπιτορηγήζεις επενδύζεων

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 3.Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ παγ. ελεξγεηηθνύ 0,00 0,00

ΙΙ. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις IV. Αποθεματικά Κευάλαια

1. Γήπεδα-Οηθόπεδα 310.000,00 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00 1.Τπεξαμία από απόζρηζε θιάδνπ 123.606,14 123.606,14

3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 125.752,31 40.495,86 85.256,45 125.752,31 35.466,61 90.285,70 3. Δηδηθά Απνζεκαηηθά 1.419.967,62 1.214.022,10

5. Μεηαθνξηθά κέζα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Αποηελέζμαηα ζε νέο

6.Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 412.479,15 382.463,03 30.016,12 410.289,15 372.424,90 37.864,25 Τπόινηπν δεκηώλ ζε λέν 27.624,00 23.755,32

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ) 848.231,46 422.958,89 425.272,57 846.041,46 407.891,51 438.149,95

ΙΙΙ.Σσμμεηοτές και άλλες μακροπρόθεζμες ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+ΑIII+AV) 1.890.949,76 1.688.872,92

τρημαηοοικονομικές απαιηήζεις Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

1.πκκεηνρέο 405.000,00 405.000,00

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 1.764,00 1.764,00 Ι.Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ) 832.036,57 844.913,95 2.Γάλεηα ηξαπεδώλ 376.613,77 492.895,73

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΙΙ. Απαιηήζεις ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

  1. Πειάηεο 290.189,29 1.111.441,53   1.Πξνκεζεπηέο 9.143,16 223.832,08

3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο(κεηαρξνλνινγεκέλεο) 7.355,40 0,00   3.Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί βξαρ. ππνρξεώζεσλ 0,00 -40,05

10. Δπηζθαιείο-Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο 9.680,98 9.680,98 4. Πξνθαηαβνιεο Πειαηώλ 0,00 0,00

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 687.928,38 219.795,87   5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 8.855,91 24.409,03

12.Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ 97.008,50 102.685,92   6.Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 24.514,21 29.001,91

1.092.162,55 1.443.604,30 7. Μαθξ/ζκεο ππνρξ.πιεξση. ζηελ επ/λε ρξήζε 0,00 0,00

ΙV. Γιαθέζιμα   11.Πηζησηέο δηάθνξνη 223.649,93 193.212,68

1. Σακείν 13.559,24 34.603,18 266.163,21 470.415,65

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 517.468,15 241.400,83 ύνολο ςποσπεώσεων (ΓΗ+ΓΗΗ) 642.776,98 963.311,38

531.027,39 276.004,01 Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗV) 1.623.189,94 1.719.608,31  2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 13.545,34 12.746,42

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 21.565,00 21.565,00

2. Έζνδα ρξεζεο εηζπξαθηέα 34.731,80 41.235,70

56.296,80 62.800,70

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 2.547.272,08 2.664.930,72 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 2.547.272,08 2.664.930,72

Σα εηδηθά απνζεκαηηθά ηνπ Ν.2963/2001 δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νπνπδήπνηε θαη πάληα γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ην Ν.4199/2013 αξζξν 52 παξ. 4.

Ως εκ ηούηοσ δεν καηαηέθηκαν ζηον ειδικό λογ/μο όψεως λόγω έλλειψης επαρκούς ηαμειακής ρεσζηόηηηας.

I. Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεως

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 5.406.118,48 6.354.733,17 Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο)  ρξήζεσο -3.868,68 4.816,94

Μείνλ : Κόζηνο πσιήζεσλ 4.696.781,57 5.572.219,03 (+):Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ)

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 709.336,91 782.514,14       πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -23.755,32 -26.397,09

Πιένλ : 'Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 30.483,04 45.227,18 (-):Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ

ύλνιν: 739.819,95 827.741,32       πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00

Μείνλ :  1. 'Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 217.228,54 252.897,53 ύλνιν -27.624,00 -21.580,15

             3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 459.174,33 -676.402,88 522.271,99 -775.169,52 Μείνλ:1.Φόξνο εηζνδήκαηνο 0,00 2.175,17

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 63.417,07 52.571,80           2.Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην

Πιένλ : 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 38.481,74 40,87 ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 0,00 0,00

Μείνλ :  3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 37.513,00 968,74 46.236,84 -46.195,97 ύλνιν -27.624,00 -23.755,32

Οιηθά απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο 64.385,81 6.375,83 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε -27.624,00 -23.755,32

II. ΠΛΔΟΝ: Έκηακηα Αποηελέζμαηα Ζ δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη σο εμήο:

             1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 0,00 0,00 Τπόινηπν δεκηώλ εηο λέν -27.624,00 -23.755,32

             2.Έθηαθηα θέξδε 1.500,00 0,00 -27.624,00 -23.755,32

             3.Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 1.500,00 0,00 0,00

Μείνλ:

             1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 69.754,49 617,76

             3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 69.754,49 -68.254,49 941,14 1.558,90 -1.558,90

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα -3.868,68 4.816,93

Μείνλ : ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 16.926,37 24.791,50

             Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην

                          ιεηηνπξγηθό θόζηνο 16.926,37 0,00 24.791,50 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΕΖΜΗΔ)  ΥΡΖΔΩ -3.868,68 4.816,93

             ΑΓΣ ΑΒ 729530                                  

Κ.Σ.Δ.Λ ΤΠΔΡΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΤ ΓΡΑΜΑ -ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ

Α.Μ.Α.Δ 55121/51/Β/03/11

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 10η ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1/1/2013-31/12/2013) Ποσά σε εςπώ

Ποσά κλειόμενηρ σπήσηρ 2013 Ποσά πποηγούμενηρ σπήσηρ 2012
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   ΜΑΜΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                                            ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ (1 Ηανοςαπίος 2013-31 Γεκεμβπίος 2013)

Ποσά κλειόμενηρ σπήσηρ 2013 Ποσά πποηγούμενηρ σπήσηρ 2012
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          ΑΓΣ ΑΔ 375937                                                                                     ΑΓΣ Υ 317695

Γξάκα, 30/04/2014

           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.                       Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                                                                     Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

     ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ             

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ - ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο << Κ.Σ.Δ.Λ. ΤΠΔΡΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΓΡΑΜΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ>>

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  <<Κ.Σ.Δ.Λ. ΤΠΔΡΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΓΡΑΜΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ>>, πνπ απνηεινύλη αη από ηνλ Ηζνινινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013,ηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκαησλ θαη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζώο θαη ην πξνζάξηεκα.
Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Ζ επζύλε απηή
πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ν ηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. 
Ζ επζύλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ηε δηελέξγεηα ινγηζηηθώλ εθηηκ ήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο.
Δπζύλε Διεγθηή
Γηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε γλώκεο επί απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, εδξαησκέλεο ζην δηελεξγεζέληα έιεγρν. Ο έιεγρόο καο δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξόηππα πνπ είλαη ελαξκνλεζκέλα κε ηα 
Γηεζλή Διεγθηηθα Πξόηππα. Σα Πξόηππα απηά απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζή καο κε ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκό θαη δηελέξ γεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπό ηελ  εύινγε δηαζθάιηζε όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ , ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 
δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθν λνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ιόγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γ ηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ απηνύ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη 
ππόςε ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπό ην ζ ρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιει όηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόζηεθαλ, θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από 
ηε Γηνίθεζε, 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 γλώκεο καο.
Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα θαησηέξσ ζέκαηα:
1) Ο ινγαξηαζκόο ηνπ Δλεξγεηηθνύ << πκκεηνρέο>> πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρή ζην 100% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Αλώλπκεο Δηαηξίαο ην πξηζηηθνύ ηνκέα δεκηνπξγεζείζα από ηελ απόζρηζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ηνπ 
<< Κ.Σ.Δ.Λ. Ν. ΓΡΑΜΑ Α.Δ.>> κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1297/1972. Ζ ινγηζηηθή ηεο αμία δελ ππνιείπεηαη ηεο αμίαο θηήζεώο ηεο.
2) Ζ εηαηξία έρεη από ην λόκν ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπ εξγνδνηνύκελνύο ηεο ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηηθά νθέιε θαηα ην ρξόλν ηεο αθππεξέηεζήο ηνπο. Ζ ζεκεξηλή αμία ησλ δεδνπιεπκέλσλ απηώλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλακέλεηαη όηη ζα 
θαηαβιεζνύλ, ππνινγίζηεθε ζε € 40 ρηιηάδεο πεξίπνπ. Σε ζρέζε κε ηηο ππνρξεώζεηο απηέο δελ έρεη γίλεη πξόβιεςε ζηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ζπλέπεηα ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο λα είλαη θαηά ην πνζό απηό κηθξόηεξε από 
εθείλε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο λα είλα η αληίζηνηρα, κηθξόηεξα από απηά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.                                               
3)Έρεη γίλεη κεηαθνξά ησλ ρξεσζηηθώλ θαη πηζησηηθώλ ππνινίπσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ελεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ ζηνπο αληίζηνηρνπο ιν γαξηαζκνύο κε ζθνπό ηελ νξζνινγηθόηεξε παξνπζίαζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ.                                               
4) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο από ηελ πεξίνδν ίδξπζήο ηεο κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρνπλ ειεγρεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερόκελν θαηαβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην 
ρξόλν πνπ ζα ειεγρνύλ θαη νξηζηηθνπνηεζνύλ. Η έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλα εθηθηή ζην παξόλ ζηάδην θαη σο εθ ηνύην π δελ εγέλεην ζηηο παξνύζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθή πξόβιεςε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό.
Γλώκε
Καηά ηε γλώκε καο Με εμαίξεζε ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο 1κέρξη 4, νη πξναλαθ εξόκελεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα από θάζε νπζηώδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2013 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγ ξάθνληαη από ηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ.
Τν πεξηερόκελν ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη ζπλεπέο κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Θεζζαινλίθε,30 Μαίνπ 2014
Ο Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο

Χξήζηνο Χήηαο
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12531


