
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       Ποσά κλειόµενης χρήσεως   2012       Ποσά προηγούµενης χρήσεως   2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγ/νης
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία  χρήσεως  2012  χρήσεως  2011

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης  εγκατάστασης 209,020.05 178,830.70 30,189.35 209,020.05 148,641.39 60,378.66     Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 111,373.25 100,949.37 10,423.88 111,081.14 96,334.92 14,746.22 (218.810 Μετοχές των 10,00 € εκάστη )
320,393.30 279,780.07 40,613.23 320,101.19 244,976.31 75,124.88 1.Καταβληµένο 2,188,100.00 2,188,100.00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις     
2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 770.00 770.00 0.00 770.00 770.00 0.00   ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 1,906,599.00 1,906,599.00

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 200,792.47 191,920.68 8,871.79 200,792.47 184,262.94 16,529.53  
201,562.47 192,690.68 8,871.79 201,562.47 185,032.94 16,529.53  ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής επιχορηγήσεις

επενδύσεων

  ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 32,576.43 38,395.07

1. Γήπεδα  - Οικόπεδα 696,447.02 0.00 696,447.02 693,277.54 0.00 693,277.54
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 1,962,007.79 1,082,033.36 879,974.43 1,961,007.79 991,384.36 969,623.43  ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός 1. Τακτικό αποθεµατικό 115,523.07 115,523.07
µηχανολογικός εξοπλισµός 43,813.12 43,490.05 323.07 55,238.95 54,483.49 755.46 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων-νόµων 29,085.27 29,085.27

5. Μεταφορικά µέσα 175,721.04 172,493.20 3,227.84 175,721.04 168,658.37 7,062.67 144,608.34 144,608.34

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 751,824.52 733,800.00 18,024.52 763,404.17 725,927.58 37,476.59
 3,629,813.49 2,031,816.61 1,597,996.88 3,648,649.49 1,940,453.80 1,708,195.69  V. Αποτελέσµατα εις νέο
 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον -1,150,737.38 -1,832,658.37

  ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων -2,023,224.72 -193,735.83
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις -3,173,962.10 -2,026,394.20

2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 95,257.40 133,350.00
6. Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 7,283.78 7,283.78  VΙ. Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7,500.85 314,087.73 1.Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0.00 0.00

110,042.03 454,721.51

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,097,921.67 2,251,308.21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1,716,910.70 2,179,446.73 (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  Ι. Αποθέµατα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Εµπορεύµατα 1,659,105.60 1,883,184.23    Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 218,242.12 277,798.71 1.Οµολογιακά δάνεια 0.00 2,055,745.51

 1,877,347.72 2,160,982.94

  ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 4,260,093.92 3,624,356.58
2. Γραµµάτια εισπρακτέα    ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

 -Χαρτοφυλακίου 229,286.87 316,286.87 1.Προµηθευτές 1,111,032.41 1,142,700.70
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 234,670.90 137,670.90 2α. Επιταγές πληρωτέες 2,705,719.96 3,127,730.31

3α. Επιταγές εισπρακτέες ( µεταχρ/νες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 5,312,445.74 4,120,628.01
-  Χαρτοφυλακίου 213,217.48 1,120,698.44 4.Προκαταβολές πελατών 130,215.05 191,591.49
- Σε τράπεζες 345,882.17 559,099.65 1,884,080.09 3,004,778.53 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 789,080.59 568,180.77

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 1,544,757.92 1,620,461.64 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 753,156.38 489,764.20
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 11,000.00 11,000.00 7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1,334,458.20 749,238.59 επόµενη χρήση 0.00 160,000.00
Μείον : Προβλέψεις 550,000.00 784,458.20 550,000.00 199,238.59 10.Μερίσµατα πληρωτέα 31,733.17 31,733.17

11.Χρεώστες διάφοροι 165,336.30 346,242.60 11.Πιστωτές διάφοροι 162,482.15 210,841.32
12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων  2,489.02 3,430.92 10,995,865.45 10,043,169.97

 7,791,192.78 9,263,466.63

ΙΙΙ. Χρεόγραφα 
3. Λοιπά χρεόγραφα 650,045.00 650,045.00 Σύνολο υποχρεώσεων  ( ΓΙ +ΓΙΙ ) 10,995,865.45 12,098,915.48

 IV. ∆ιαθέσιµα 
1. Ταµείο 10,819.46 15,446.74
3. Λογαριασµοί όψεως και προθεσµίας 8,071.06 0.00

18,890.52 15,446.74

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι +∆ΙΙ +∆ΙΙΙ + ∆ΙV) 10,337,476.02 12,089,941.31

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 6,539.60 4,490.72

1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 5,326.77 9,529.99
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0.00 671.50

5,326.77 10,201.49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12,100,326.72 14,354,714.41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12,100,326.72 14,354,714.41
            ( Β + Γ + ∆ +Ε)             ( Α + Γ+ ∆ )

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 4,760.00 3.00 1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 4,760.00 3.00
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων
ασφαλειών 4,309,478.00 3,912,978.00 ασφαλειών 4,309,478.00 3,912,978.00

 4,314,238.00  3,912,981.00  4,314,238.00 3,912,981.00

Σηµειώσεις : 
1) Επί των ακινήτων της εταιρείας, έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 4.300.000,00  για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου.
2) Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας έγινε στην εταιρική  χρήση 2012  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92  και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών .
3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την εταιρική χρήση 2002.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ   31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012    ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  -   31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 ) ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγ/νης
 χρήσεως  2012 χρήσεως 2011

  Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα ( ζηµίες ) χρήσεως (1,132,410.06) (1,809,860.01)
Κύκλος εργασιών  ( πωλήσεις)  1,789,035.17 5,937,653.07 Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών)
Μείον: Κόστος πωλήσεων 1,606,117.10 5,030,883.68             προηγουµένης χρήσεως - -
Μικτά αποτελέσµατα  (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 182,918.07 906,769.39 Μείον :  Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων (2,023,224.72) (193,735.83)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 6,343.63 671.50               ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων
Σύνολο 189,261.70 907,440.89              χρήσεων - -
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 274,410.98 416,098.45 Σύνολο (3,155,634.78) (2,003,595.84)
                3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 549,886.59 824,297.57 1,256,864.81 1,672,963.26
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως -635,035.87 -765,522.37 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος - -
ΠΛΕΟΝ : 1.Έσοδα συµµετοχών 257.76 257.76                 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 18,327.32 22,798.36
                 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 41,744.20 61,806.67 Ζηµιές εις νέον (3,173,962.10) (2,026,394.20)

42,001.96 62,064.43
                Μείον : Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
                 3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα 415,192.37 -373,190.41 648,684.36 -586,619.93 1. Τακτικό αποθεµατικό - -
Ολικά αποτελέσµατα ( ζηµίες ) εκµεταλλεύσεως -1,008,226.28 -1,352,142.30 2. Πρώτο µέρισµα - -

  ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα 3. Πρόσθετο µέρισµα - -
               1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 18,122.94 6,215.96 8. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον (3,173,962.10) (2,026,394.20)
               2.Έκτακτα κέρδη 12,840.83 23,293.78 (3,173,962.10) (2,026,394.20)

               3.Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 2,245.84 0.00
33,209.61 29,509.74

               Μείον:
               1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 140,779.09 95,785.82
               2. Έκτακτες ζηµίες 0.00 11,992.45 Ηράκλειο 10 Μαΐου 2013
               3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 16,614.30 27,421.22 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
               4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0.00 157,393.39 -124,183.78 352,027.96 487,227.45 -457,717.71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) -1,132,410.06 -1,809,860.01
ΜΕΙΟΝ :  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 156,613.64 199,737.38 ΝΙΚΗΤΑΣ  Γ.  ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ Ε. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
               Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο Α.∆.Τ.  AA 368069 Α.∆.Τ. ΑΗ464084
                          λειτουργικό κόστος 156,613.64 0.00 199,737.38 0.00
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (ζηµίες)  ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -1,132,410.06 -1,809,860.01 O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ
Αρ.Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 24162

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟTEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε∆ΡΑ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΡ. Μ.Α.Ε.   18653/70/Β/89/3, Αρ. ΓΕΜΗ 77097127000

                 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012   24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

      Ποσά κλειόµενης χρήσεως   2012       Ποσά προηγούµενης χρήσεως   2011

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους κ.κ. Μετόχους  της Εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2012, τις 
καταστάσεις 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 δικλίδες 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 δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και 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 Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης  
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ.Ν.2190/20 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 168.000 ευρώ περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται 
µειωµένες και τα Ιδία Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2) Στις εµπορικές απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται  επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού 5,2 εκατ. ευρώ. Με 
βάση τον έλεγχο µας η σχηµατισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού 550.000,00 ευρώ υπολείπεται κατά 4 εκατ. ευρώ περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός πρόβλεψης συνιστά 
παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν.2190/20 και ΕΓΛΣ) µε συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα 
κατά 3,8 εκατ. ευρώ περίπου. 3) Το υπόλοιπο του λογαριασµού ∆.ΙΙΙ.3 ‘’Λοιπά χρεόγραφα’’ αφορά την αξία µετοχών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χ.Α. οι οποίες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους, 
εάν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 και η αξία των χρεογράφων και η καθαρή θέση της εταιρείας θα ήταν µικρότερη κατά 650.045,00 ευρώ. 4) Κατά παρέκκλιση 
των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ.Ν.2190/20 και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων ποσού 550.000,00 ευρώ περίπου. Λόγω του µη 
σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεµάτων και τα Ιδία Κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 5) Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 7γ που παρατίθεται στο προσάρτηµα των οικονοµικών 
καταστάσεων, οι εταιρικές χρήσεις 2002 έως 2010 και η εταιρική χρήση 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα  µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν από το φορολογικό 
έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για τα ποσά αυτά. 6) Η εταιρεία έχει σύναψη Συµφωνία Εξυγίανσης, του άρθρου 106α του Πτωχευτικού Κώδικα µε τους Πιστωτές της. Η Συµφωνία περιέχει 
επωφελείς για την εταιρεία όρους ωστόσο υφίστανται ουσιώδεις αβεβαιότητες που σχετίζονται µε την χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας και την επιχειρησιακή ικανότητα της να συνεχίσει τη δραστηριότητα της
ενώ ταυτόχρονα εκκρεµεί η επικύρωση της Συµφωνίας από το πτωχευτικό δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106ζ  του Πτωχευτικού Κώδικα. 
Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης  
Εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος 6 της αλληλεπίδρασης του µε τα λοιπά θέµατα που µνηµονεύονται στην παράγραφο, ‘Βάση για Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης’ και τις πολλαπλές αβεβαιότητες που 
υφίστανται δεν είµαστε σε θέση να θεµελιώσουµε ελεγκτική γνώµη. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουµε γνώµη επί των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Ηράκλειο, 07 Ιουλίου 2013 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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