
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ

ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΒΔΣΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΒΔΣΟ

ΚΣΗΔΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΚΣΗΔΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. Κεθάιαην

1. Καηαβιεκέλν (175.000κηρ. * 1,82 €) 318.500,00 318.500,00

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 318.500,00 318.500,00

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 241.649,45 144.989,67 96.659,78 241.649,45 144.989,67 96.659,78

241.649,45 144.989,67 96.659,78 241.649,45 144.989,67 96.659,78

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροζαρμογής - Επιχορηγήζεις επενδύζεων

2. Γηαθνξέο από αλαπξ/γή αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζη. 605.851,59 605.851,59

3. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ παγίνπ ελεξγεηηθνύ 3.969.542,68 3.882.593,43

ΗΗ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 4.575.394,27 4.488.445,02

1. Γήπεδα - Οηθόπεδα 4.273.628,00 0,00 4.273.628,00 4.273.628,00 0,00 4.273.628,00

3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 4.431.629,61 998.641,81 3.432.987,80 4.169.122,82 832.500,12 3.336.622,70 IV. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα

4. Μερ/ηα-ηερληθέο εγθ/ζεηο & ινηπόο κερ/θόο εμνπιηζκόο 21.015,84 11.789,24 9.226,60 20.770,84 9.467,17 11.303,67 3. Δηδηθά απνζεκαηηθά 739.709,32 499.808,04

5. Μεηαθνξηθά κέζα 37.733,13 21.087,45 16.645,68 37.733,13 17.394,18 20.338,95 739.709,32 499.808,04

6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 736.042,41 644.927,43 91.114,98 755.191,56 660.431,04 94.760,52

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 1.263,74 0,00 1.263,74 1.263,74 0,00 1.263,74 V. Απνηειέζκαηα εηο λέν

9.501.312,73 1.676.445,93 7.824.866,80 9.257.710,09 1.519.792,51 7.737.917,58 2. Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν -45.542,59 -103.124,59

ΤΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΩΝ 9.501.312,73 1.676.445,93 7.824.866,80 9.257.710,09 1.519.792,51 7.737.917,58 3. Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -216.575,47 -113.450,88

ΗΗΗ. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξ/ζκεο ρξεκ/θέο απαηηήζεηο -262.118,06 -216.575,47

2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 70.000,00 70.000,00

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 5.371.485,53 5.090.177,59

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 7.894.866,80 7.807.917,58

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΗΗ. Απαηηήζεηο Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

1. Πειάηεο 1.238.243,60 1.379.940,06 Η. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Μείνλ: Πξνβιέςεηο 0,00 1.238.243,60 0,00 1.379.940,06 1. Οκνινγηαθά δάλεηα 3.040.000,00 3.400.000,00

3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρ/λεο) 5.221,70 5.000,00 3.040.000,00 3.400.000,00

8. Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ 0,00 23.194,78

10. Δπηζθαιείο - Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο 630.346,04 634.332,54

Μείνλ: Πξνβιέςεηο 552.642,09 77.703,95 552.642,09 81.690,45 ΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 1.168.035,67 1.305.770,32 1. Πξνκεζεπηέο 392.738,95 274.557,36

12. Λνγ/ζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ 526,78 526,78 2α Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξ.) 12.000,00 5.000,00

2.489.731,70 2.796.122,39 3. Σξάπεδεο ι/ζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 313.820,36 313.801,32

5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 27.006,86 29.060,01

IΗΗ. Xξεόγξαθα 6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 92.468,23 110.821,69

1. Μεηνρέο 19.090,50 19.090,50 7. Μαθξ/ζκεο ππνρξ. πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 384.816,86 382.491,70

19.090,50 19.090,50 10. Μηζζώκαηα πιεξσηέα 779.537,93 887.974,54

11. Πηζησηέο δηάθνξνη 1.452.522,32 1.302.753,06

3.454.911,51 3.306.459,68

IV. Γηαζέζηκα

1. Σακείν 92.424,82 94.452,41

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.273.623,44 982.394,61

1.366.048,26 1.076.847,02

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 3.874.870,46 3.892.059,91 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 6.494.911,51 6.706.459,68

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 11.866.397,04 11.796.637,27 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 11.866.397,04 11.796.637,27

ΠΟΑ 

ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ 

ΥΡΖΖ 2014

ΠΟΑ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 

ΥΡΗΗ 2013

Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) ρξήζεωο -7.452,69 -64.982,18

Μείον: 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο -38.089,90 -38.142,41

Ζημίες εις νέο -45.542,59 -103.124,59

Θ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩ

ΠΟΑ 

ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ 

ΥΡΖΖ 2014

ΠΟΑ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 

ΥΡΗΗ 2013

Κύθινο Εξγαζηώλ (πωιήζεηο) 15.781.152,70 15.552.957,86 Ίδηα Κεθάιαηα έλαξμεο (01.01.2014 θαη 01.01.2013) 5.090.177,59 4.832.222,32

Μείον: Κόζηος Πωλήζεων 15.872.059,56 15.611.339,49 Ζημίες ηης τρήζεως -7.452,69 -64.982,18

Μικηά Αποηελέζμαηα             (κέρδη ή ζημιές) εκμεηαλλεύζεως -90.906,86 -58.381,63 5.082.724,90 4.767.240,14

Πλέον: Άλλα έζοδα εκμεηαλλεύζεως 419.799,55 354.592,74 580.635,96 606.876,99

ύνολο 328.892,69 296.211,11 Λνηπά ζηνηρεία κεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ -291.875,33 -283.939,54

Μείον: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 113.814,55 107.368,82 Ίδηα Κεθάιαηα ιήμεο ρξήζεωο (31.12.2014 θαη 31.12.2013) 5.371.485,53 5.090.177,59

            3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεωο 347.278,90 461.093,45 368.149,98 475.518,80

Μερικά αποηελέζμαηα          (κέρδη ή ζημιές) εκμεηαλλεύζεως -132.200,76 -179.307,69

ΠΟΑ 

ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ 

ΥΡΖΖ 2014

ΠΟΑ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ 

ΥΡΗΗ 2013

Πλέον: Λειηοσργικές δραζηηριόηηηες

 3. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 194,03 539,61 Δηζπξάμεηο από πειάηεο 16.343.751,99 16.446.320,29

194,03 539,61 -15.978.178,26 -15.957.160,02

Μείον: Σακηαθέο ξνέο από ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 365.573,73 489.160,27

           3. Χξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 66.646,66 66.646,66 -66.452,63 54.553,69 54.553,69 -54.014,08 Πιεξσκέο γηα Γηαθνξέο Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ 0,00 0,00

Ολικά αποηελέζμαηα    (κέρδη ή ζημιές) εκμεηαλλεύζεως -198.653,39 -233.321,77 365.573,73 489.160,27

ΘΘ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Επενδσηικές δραζηηριόηηηες  

           1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 198.653,39 184.212,29
-285.602,64

-45.484,11

    2. Έθηαθηα θέξδε 8.999,97 0,00 -19.090,50

207.653,36 184.212,29 580.635,96 606.876,99

Μείον:
99.306,35

63.046,25

           1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 13.947,43 14.767,30 394.339,67 605.348,63

           2. Έθηαθηεο δεκίεο 350,00

           3. Έμνδα πξνεγνύκελωλ ρξήζεωλ 2.155,23 16.452,66 191.200,70 1.105,40 15.872,70 168.339,59 Υρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες 

Οργανικά και έκηακηα αποηελέζμαηα (ζημιές) -7.452,69 -64.982,18 Εηζπξάμεηο από ιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00

Πιεξσκέο γηα δάλεηα θαη ηόθνπο -470.712,16 -481.889,82

Μείον:
-470.712,16 -481.889,82

           Σύλνιν απνζβέζεωλ παγίωλ ζηνηρείωλ 198.653,39 184.212,29
289.201,24 612.619,08

           Μείνλ: Οη από απηέο ελζωκαηωκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 198.653,39 0,00 184.212,29 0,00 Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 1.076.847,02 464.227,94

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (Ζημιές) ΥΡΗΕΩ προ θόρων -7.452,69 -64.982,18 Σακηαθά δηαζέζηκα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο 1.366.048,26 1.076.847,02

            Μεσολόγγι, 03/06/2015

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ

Γεώξγηνο Καςηακπέηεο Νηθόιανο Κνηξώλεο Βαζίιεηνο Γθέθαο

Α.Γ.Σ. ΑΕ 222213 ΑΓΣ ΑΖ 719863 ΑΓΣ Υ 227225- Α34221

  

ΑΠΟΒΔΔΙ ΑΠΟΒΔΔΙ

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο      

Καζαξή αύμεζε /κείσζε ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ ρξήζεσο

ΚΣΔΛ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ - ΑΝΩΝΤΜΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηηθό ηίηιν "ΚΣΔΛ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Α.Δ."

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 - 11ε ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (01.01.2014-31.12.2014) ΑΡ. Μ.Α.Δ. 55253/10/Β/03/11 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 27700512000

πνζά ζε ΔΤΡΩ

ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2014 ΠΟΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2013 ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2014
ΠΟΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ 

ΥΡΖΖ 2013

ΖΜΔΗΩΔΗ : 1. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο ππνζήθεο πνζνύ € 5.200.000,00 γηα ηελ θάιπςε ηξαπεδηθώλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο, ην ύςνο ησλ νπνίσλ ηελ 31/12/2014 αλήξρεην ζην πνζό ησλ € 3.738.637,22. 2. Η ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ

ζύκθσλα κε ηνλ Ν.2065/1992 έγηλε ηελ 31.12.2008.

Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θαη εξγαδόκελνπο

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο      

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πιεξσκέο γηα απόθηεζε ελζσκάησλ παγίσλ θαη άϋισλ 

ζηνηρείσλ

Εηδηθή εηζθνξά 3% θαη 1% ηνπ άξζξνπ 13 λ.2963/2001

Εηζπξάμεηο από ηόθνπο, κεξίζκαηα θαη  ελνίθηα ηωλ ζηνηρείωλ 

ηωλ επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ

 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΔΩ 2014

Πιεξσκέο γηα απόθηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

 ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ 2014

Ειδική ειζθορά 3% και 1% ηοσ άρθροσ 13 ν.2963/2001

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΥΡΖΔΩ 2014

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 2014

ΠΟΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΥΡΗΗ 2014 ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΥΡΗΗ 2013

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Προσ τουσ Μετόχουσ τησ Εταιρείασ

«ΚΟΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»
με διακριτικό τίτλο «Κ.Σ.Ε.Λ. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α.Ε.»

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΚΟΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΛΔΩΦΟΡΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Κ.Σ.Δ.Λ.

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α.Δ.», πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 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 Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε 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 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ.Ν. 2190/1920, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 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 Η 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. 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, 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 δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε

γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ 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 έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα: 1. Λόγσ κε

δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ ζηηο πξνεγνύκελεο ρξήζεηο επί ησλ εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο ύςνπο € 93 ρηι. θαη επί ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ύςνπο € 80 ρηι. θαη € 3 ρηι. ζηελ παξνύζα ρξήζε, ην αλαπόζβεζην ππόινηπν ησλ εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο θαη ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2014 απμεκέλν θαηά € 96 ρηι θαη € 80 ρηι. αληίζηνηρα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο επίζεο απμεκέλα θαηά € 176 ρηι.. 2. ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πεξηιακβάλνληαη επηζθαιείο θαη ζε θαζπζηέξεζε απαηηήζεηο

ζπλνιηθνύ πνζνύ € 610 ρηι., γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνζνύ € 553 ρηι. γηα ηελ θάιπςε ελδερόκελεο δεκίαο από ηε κε είζπξαμή ηνπο. Καηά ηελ εθηίκεζή καο ζα έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί από πξνεγνύκελεο ρξήζεηο ζπκπιεξσκαηηθή πξόβιεςε

ύςνπο € 57 ρηι., ε νπνία ζα επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο θαηά € 12 ρηι.. 3. Η εηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδόηεζε, δηόηη θαηά πάγηα ηαθηηθή θάζε ρξήζε

επηβαξύλεηαη κε ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο αξηζ. ΟΙΚ.Β-1189/37/8-01-2003 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ. Δάλ ζρεκάηηδε πξόβιεςε βάζε ηνπ άξζξνπ 42.ε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 γηα ην

ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, αλεμαξηήησο ρξόλνπ ζπληαμηνδόηεζεο, ζα αλήξρεην ζην πνζό ησλ € 430 ρηι., ην νπνίν ζα επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ. Δπνκέλσο ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο εκθαλίδεηαη απμεκέλε θαηά ην πξναλαθεξζέλ πνζό. 4. Σα βηβιία θαη

ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ ειεγρζεί από ηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2006 έσο 2010. ην παξόλ ζηάδην δελ θαηέζηε εθηθηό λα εθηηκεζεί αμηόπηζηα ε έθβαζε ελόο κειινληηθνύ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί νπνηαδήπνηε

πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ελδερόκελεο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ. Γλώκε κε Δπηθύιαμε Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ηξηώλ πξώησλ ζεκάησλ θαη ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ηνπ ηέηαξηνπ ζέκαηνο πνπ

κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε’, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο«Κ.Σ.Δ.Λ. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α.Δ.» θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε

θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ.Ν. 2190/1920. Λνηπά Θέκαηα Υσξίο λα δηαηππώλνπκε πεξαηηέξσ

επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: α) Σν ΚΣΔΛ θάλνληαο ρξήζε ηνπ άξζξνπ 52 ηεο παξ. 4 ηνπ Ν. 4199/2013, ιόγσ αληηκεηώπηζεο ησλ ηακεηαθώλ ηνπ αλαγθώλ δελ έρεη θαηαζέζεη ζηνπο νξηδόκελνπο από ηνλ λόκν εηδηθνύο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηελ εηδηθή εηζθνξά ηνπ

άξζξνπ 13 παξ.(β) θαη (γ) ηνπ Ν.2963/2001, ζπλνιηθνύ πνζνύ κέρξη ηελ 31/12/2014 € 691 ρηι. β) ηνλ ινγαξηαζκό ησλ ππνρξεώζεσλ «Γ.ΙΙ.11. Πηζησηέο δηάθνξνη» πεξηιακβάλεηαη ππνρξέσζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 1% ππέξ ησλ αζζελέζηεξσλ ΚΣΔΛ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2963/2001 ζπλνιηθνύ

πνζνύ € 77 ρηι., ε νπνία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ, όπσο νξίδεη ν λόκνο. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
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