Θ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΨΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 30εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 - 16ε ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2011 - 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Δ. 34487/31/Β/95/32
(Ποσά σε Εσρώ)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΠΑΘΖΣΗΚΟ
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 1/7/11 - 30/6/12
Αμία
Αλαπόζβεζηε
θηήζεωο
Απνζβέζεηο
αμία

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
II. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1. Γήπεδα-Οηθόπεδα
3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
4. Μεραλήκαηα ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο &
ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε
θαη πξνθαηαβνιέο
ύλνιν Αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ)
III. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο
7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ (ΓΗΗ + ΓΗΗΗ)
Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
I. Απνζέκαηα
1. Δκπνξεύκαηα
4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο-Αλαιώζηκα
πιηθά - Αληαιιαθηηθά & είδε ζπζθεπαζίαο
5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ
II.
1.
2.
3α.
3β.
11.

37.627,17

37.627,13

0,04

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 1/7/10 - 30/6/11
Αμία
Αλαπόζβεζηε
θηήζεωο
Απνζβέζεηο
αμία
37.627,17

34.927,14

2.700,03

236.402,71
2.501.071,61

0,00
1.974.332,27

236.402,71
526.739,34

236.402,71
2.501.071,61

0,00
1.876.172,55

236.402,71
624.899,06

3.389.565,26
506.221,31
1.270.369,26

2.984.534,82
253.818,96
1.129.456,55

405.030,44
252.402,35
140.912,71

3.344.565,26
414.118,37
1.154.120,72

2.780.161,71
220.525,70
1.075.604,78

564.403,55
193.592,67
78.515,94

422.397,62
8.326.027,77

0,00
6.342.142,60

422.397,62
1.983.885,17

343.792,36
7.994.071,03

0,00
5.952.464,74

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ)
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ
4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

3.744.396,00

1,26
258.271,12
258.272,38

1,26
376.261,25
376.262,51

12.386,33
191.603,54
203.989,87

12.386,33
191.603,54
203.989,87

-549.622,13
3.657.036,12

-272.508,51
4.052.139,87

0,00

23.489,48

874.895,61
596.134,72
0,00
267.916,35
70.722,32
7.994,21
27.582,38
1.845.245,59
1.845.245,59

1.302.892,63
632.153,99
116.666,68
23.759,70
125.761,18
7.470,21
12.253,48
2.220.957,87
2.244.447,35

IV. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό
5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ

32.544,53
788.069,49
820.614,02
3.514.045,81

46.460,62
1.196.018,17
1.242.478,79
4.247.930,21

5.502.281,71

6.296.587,22

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ)

5.502.281,71

6.296.587,22

148.576,89

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ
4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο

148.576,89

148.576,89

131.209,24
190.707,46
440.048,12

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓI+ΓII+ΓIV)

3.744.396,00

1.411.250,89
3.000,00
659.071,26
131.317,05
48.744,47
2.253.383,67

118.131,42

IV. Γηαζέζηκα
1. Σακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
I. Κεθάιαην Μεηνρηθό
(1.248.132 ονομαστικές μετοτές των 3,00 εσρώ η κάθε μία)
1. Καηαβιεκέλν
ΗΗΗ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο - Δπηρνξεγήζεηο
Δπελδύζεωλ - Γωξεέο παγίωλ
2. Γηαθνξεο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
3. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ

Πνζά
πξνεγ. ρξήζεωο
1/7/10 - 30/6/11

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν
4.350,69
Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν
2.045.956,98
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑI+ΑΗΗΗ+ΑIV+ΑV)
Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Η. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
67.127,47
8. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
88.569,98
1. Πξνκεζεπηέο
145.826,80
2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
301.524,25
3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ
4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
1.524.898,59
5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε
0,00
6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
1.020.645,42
11. Πηζησηέο δηάθνξνη
131.317,05
27.066,11
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗ+ΓII)
2.703.927,17

4.350,69
1.988.235,86

Απαηηήζεηο
Πειάηεο
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο)
Υξεώζηεο δηάθνξνη

343.792,36
2.041.606,29

Πνζά
θιεηόκ. ρξήζεωο
1/7/11 - 30/6/12

148.576,89

εκεηώζεηο: 1) Ζ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, έγηλε ηελ 31/12/2008, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2065/1992 όπσο ηζρύνπλ. 2) Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ππέξ ηξαπέδεο ύςνπο επξώ 821.716,80. 3) Όπσο
πεξηγξάθνπκε ζηε ζεκείσζε (γ) ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ πξνζαξηήκαηνο, νη θνξνινγηθέο δειώζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 30/06/2010 θαη 30/06/2011, δελ έρνπλ εμεηαζζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ
θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ ζα εμεηαζζνύλ θαη νξηζηηθνπνηεζνύλ. Ζ έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη γίλεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 30/6/2012 ε
εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ
30εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 (1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2011 - 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012)
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 1/7/11 - 30/6/12
I. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο
Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ: 1. Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
ύλνιν
ΜΔΗΟΝ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο
ΠΛΔΟΝ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Μείνλ:
3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο
II. ΠΛΔΟΝ: Έθηαθηα θαη αλόξγαλα απνηειέζκαηα
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
2. Έθηαθηα θέξδε
Μείνλ:
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
5.570,00
2. Έθηαθηεο δεκίεο
4.000,00
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο
ΜΔΗΟΝ: ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
κείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην
ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (δεκίεο) ΥΡΖΔΧ πξν θόξωλ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 1/7/10 - 30/6/11

7.155.167,12
6.029.613,38
1.125.553,74
1.982,24
1.127.535,98
19.855,86
1.518.288,81
24.451,82
1.660,86

8.859.556,33
7.264.577,92
1.594.978,41
0,00
1.594.978,41
32.189,30
1.336.978,38

1.538.144,67
-410.608,69

33.820,46
938,79

22.790,96
-387.817,73

117.990,13
2.283,98
120.274,11

9.570,00

Πνζά
πξνεγ. ρξήζεωο
1/7/10 - 30/6/11
376.682,54
-531.743,95
-117.447,10
-272.508,51

1.369.167,68
225.810,73
32.881,67
258.692,40

117.990,14
0,00
117.990,14

110.704,11
-277.113,62

406.204,89
406.204,89

Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) ρξήζεσο
(-) Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ) πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
(-) Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Εεκίεο εηο λέν

Πνζά
θιεηόκ. ρξήζεωο
1/7/11 - 30/6/12
-277.113,62
-272.508,51
0,00
-549.622,13

0,00
0,00

0,00

117.990,14
376.682,54

420.820,18
0,00
-277.113,62

420.820,18

0,00
376.682,54

Σύξλαβνο, 30 Οθησβξίνπ 2012
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΟΦΗΑ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ
Α.Γ.Σ. Λ/706386

ΑΝΑΣΑΗΑ Θ.ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ
Α.Γ.Σ. Υ/552893

ΝΗΚΟΛΑΟ Κ.ΚΟΤΣΟΓΟΝΣΖ
Α.Γ.Σ. Ρ/889893
Α' ΣΑΞΔΧ - Αξ. Αδείαο 28575

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο "Θ.ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Α.Δ. ΦΤΓΔΗΑ - ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΑ"
Έθζεζε επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο "Θ.ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Α.Δ. ΦΤΓΔΗΑ - ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΑ", νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 30εο Ηνπιίνπ 2012, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 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 ρέδην 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. 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 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 εμήο ζέκαηα: 1) ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο (ΓΗΗ/1 «Πειάηεο», ΓΗΗ/3β «Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε» θαη ΓΗΗ/11 «Υξεώζηεο δηάθνξνη», θαζώο θαη ζηνλ ινγαξηαζκό Δλεξγεηηθνύ ΓΗ/5 «Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ»),
πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από πξνεγνύκελε ρξήζε ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 460.000,00 πεξίπνπ. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν 2190/1920 θαη ΔΓΛ ), δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε.
Καηά ηελ εθηίκεζε καο γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε πνζνύ επξώ 390.000,00 πεξίπνπ. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη
απμεκέλα θαηά πνζό επξώ 390.000,00 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο απμεκέλα θαηά πνζό επξώ 30.000,00 θαη 360.000,00 αληίζηνηρα. 2) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν 2190/1920
θαη ΔΓΛ) δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2012, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε πνζό επξώ 18.750,00 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα
εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά πνζό 18.750,00 επξώ, ηα ίδηα θεθαιαία θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά πνζό επξώ 18.750,00 θαη 3.070,00 αληίζηνηρα.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν "Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε", νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο "Θ.ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Α.Δ.
ΦΤΓΔΗΑ - ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΑ" θαηά ηελ 30ε Ηνπιίνπ 2012, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 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.
Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάηωλ
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.
Αζήλα, 3 Γεθεκβξίνπ 2012
Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
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