
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ Αμία Κηήζ. Απνζβέζεηο Αλαπ.Αμία Αμία Κηήζ. Απνζβέζεηο Αλαπ.Αμία Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

1.Δμνδα ηδξχζεσο & α΄εγθ/ζεσο 21.626,85 17.302,13 4.324,72 318.602,29 315.222,91 3.379,38 Η.Κεθάιαην

3.Σφθνη θαη/θεο πεξηφδνπ 46.544,54 46.544,54 0,00 46.544,54 46.544,54 0,00 1.Καηαβιεκέλν 2.434.069,50 2.434.069,50 

4.Λνηπά έμνδα εγθ/ζεσο 997.332,53 916.207,18 81.125,35 680.199,14 534.463,68 145.735,46 ΗΗ.ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΔΚΓΟΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ 724.644,30 724.644,30 

χλνιν 1.065.503,92 980.053,85 85.450,07 1.045.345,97 896.231,13 149.114,84 ΗΗΗ.Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο-

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεωλ

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 2.Γηαθ.αλαπξ.αμίαο ινηπ.πεξ.ζηνηρ. 0,00 0,00 

ΗΗ.Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

1.Γήπεδα-Οηθφπεδα 480.162,57 0,00 480.162,57 413.100,37 0,00 413.100,37 3.Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 630.598,00 672.631,53 

3.Κηίξηα & ηερληθά έξγα 7.946.346,09 2.257.783,05 5.688.563,04 6.957.259,09 1.473.602,45 5.483.656,64 

4.Μεραλήκαηα 6.343.250,56 4.957.909,05 1.385.341,51 5.976.556,91 4.794.135,83 1.182.421,08 630.598,00 672.631,53 

5.Μεηαθνξηθά κέζα 132.607,36 82.175,75 50.431,61 114.543,10 71.319,83 43.223,27 IV.Απνζεκαηηθά θεθάιαηα

6.Δπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο 612.268,36 454.303,17 157.965,19 549.982,81 403.905,91 146.076,90 1.Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 77.726,55 77.726,55 

7.Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε & πξνθ/ιεο 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Μείνλ:Εεκία ζπκκ.& ρξενγξ.

χλνιν Αθηλ/ζεσλ (Γ ΗΗ) 15.604.634,94 7.752.171,02 7.852.463,92 14.101.442,28 6.742.964,02 7.358.478,26 4.Δθηαθηα απνζεκαηηθά

5.Αθνξ.απνζ. εηδ.δηαη.λφκσλ 1.060.175,24 1.060.175,24 

χλνιν απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 1.137.901,79 1.137.901,79 

1.πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 

7.Λνηπέο καθξ/ζκεο απαηηήζεηο 16.228,03 18.523,41 V. Απνηειέζκαηα εηο λένλ

χλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ (Γ ΗΗ + Γ ΗΗΗ) 7.868.691,95 7.377.001,67 1.Τπφινηπν δεκηψλ ρξήζεο εηο λένλ (630.580,58) (987.375,61)

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Γηθαησκαηα Μεηνςεθηαο 0,00 0,00

Η.Απνζέκαηα (630.580,58) (987.375,61)

1.Δκπνξεχκαηα 20,25 0,00 

2.Πξντφληα 191.973,20 181.686,87 VI. Πνζά πξννξηδ. γηα αύμεζε Μ.Κ.

3.Παξαγσγή ζε εμέιημε 669.471,19 571.098,54 3.Απνζ. δηαηηζέκελα γηα απμεζε Μ.Κ. 0,00 0,00 

4.Πξψηεο & βνεζ. χιεο - Αλαιψζκα πιηθά - Αληαιιαθηηθά & Δίδε ζπζθεπαζίαο 1.587.242,17 1.589.906,51 0,00 0,00 

5.Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζ/ησλ 3.164,91 14.826,13 

2.451.871,72 2.357.518,05 ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (AI+AIII+AIV+AV+AVI) 4.296.633,01 3.981.871,51 

ΗΗ.Απαηηήζεηο

1.Πειάηεο 2.931.143,73 3.130.745,00 Β.ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

3α1.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζην ραξηνθπιάθην 56.840,92 181.187,24 1.Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ 0,00 0,00 

3α2.Δηζπξαθηέεο επηη.ζηηο ηξαπ.σο εγγ. 2.223.352,32 2.539.656,77 2.Λνηπέο Πξνβιέςεηο 48,65 0,00 

3β.Δηζπξαθηέεο επηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 537.870,43 396.984,23 48,65 0,00 

10.Δπηζθαιείο - Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεσζηέο 298.099,11 367.128,33 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

11.Υξεσζηέο δηάθνξνη 74.572,25 69.807,83 Η.Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

12.Λνγ/ζκνη δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ 0,00 10.776,63 2.Γάλεηα Σξαπεδψλ 4.336.047,10 4.609.672,15 

6.121.878,76 6.696.286,03 ΗΗ.Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

1.Πξνκεζεπηέο 1.416.418,92 1.517.418,90 

IV.Γηαζέζηκα 2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο 559.945,62 770.855,11 

1.Σακείν 74.542,54 67.342,72 3.Σξαπ.ινγ/ζκνί βξαρ/ζκσλ ππνρξ. 4.956.225,21 5.373.421,99 

3.Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 295.138,16 391.126,35 4.Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ ΑΔ 13.476,66 47.457,10 

χλνιν 369.680,70 458.469,07 5.Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 647.489,27 506.254,10 

χλνιν Κπθινθ/ληνο Δλεξγεηηθνχ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓIV) 8.943.431,18 9.512.273,15 6.Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 180.106,98 145.291,82 

7.Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πιεξ.ηελ επφκελε ρξήζε 428.472,80 234.278,10 €    

Δ. ΜΔΣ/ΚΟΗ ΛΟ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 10.Μεξίζκαηα πιεξσηέα 0,00 0,00 

1.Δμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 20.996,51 14.215,73 11.Πηζησηέο δηάθνξνη 129.734,60 39.512,38 

2.Έμνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 107.335,50 ύλνιν Τπνρξεώζεωλ (Γ Η+Γ ΗΗ) 12.667.917,16 13.244.161,65 

3.Λνηπνί κεηαβ.ινγ/ζκνί ελεξγεηηθνχ 67.898,92 80.180,77 Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

88.895,43 201.732,00 2.Έμνδα ρξήζεσο δνπι. 21.869,81 14.088,50 

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνχ 0,00 0,00 

21.869,81 14.088,50 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 16.986.468,63 17.240.121,66 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 16.986.468,63 17.240.121,66 

ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ

1.Αιιφηξηα πεξηνπζ. ηνηρεία 54.900,00 2.250.696,14 5.Γηθαηνχρ.αιι.πεξηνπζ.ζηνηρείσλ 54.900,00 2.250.696,14 

2.Υξεσζη.ινγ/ζκνί εγγ.& εκπξ.αζθαιεηψλ 7.226.853,00 6.626.853,00 6.Πηζη.ινγ/ζκνί εγγ.& εκπξ.αζθ. 7.226.853,00 6.626.853,00 

3.Απαηηήζεηο απφ ακθφηεξ. ζπκβάζεηο 1.601,25 1.010.313,00 7.Τπνρξ/ζεηο απφ ακθνη. ζπκβάζεηο 1.601,25 1.010.313,00 

4.Γηάθνξνη.ινγ/ζκνί πιεξ.ρξεσζη. 5.542.881,94 4.430.261,50 8.Γηαθ.ινγ/ζκνί πιεξ. Πηζησηηθνί 5.542.881,94 4.430.261,50 

χλνιν 12.826.236,19 14.318.123,64 12.826.236,19 14.318.123,64 

Η. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 10.152.432,18 10.538.758,58

Μείνλ:Κφζηνο πσιήζεσλ 6.920.917,61 7.389.577,82 Ίδηα Κεθάιαηα έλαξμεο (01.01.2012 θαη 01.01.2011 αληίζηνηρα) 3.981.871,52 3.361.217,44

Μηθηά απνη/ηα (θέξδε) εθκ/ζεσο 3.231.514,57 3.149.180,76 Κέξδε (δεκηέο) ηεο ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο -110.089,86 -372.995,55

Πιένλ:Αιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 5.321,02 4.548,50 3.871.781,66 2.988.221,89

χλνιν 3.236.835,59 3.153.729,26 Αχμεζε/ (κείσζε) κεηνρηθνχ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 1.090.867,80 € 

Μείνλ:1.Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 1.711.978,45 1.731.884,59 Πξνηεηλφκελα κεξίζκαηα (θέξδε) 0,00 0,00

    3.Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 864.656,83 2.576.635,28 861.626,44 2.593.511,03 Καζαξά πνζά θαηαρσξεκέλα απ΄ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα 424.851,36 34.036,20

Μεξηθά απνη/ηα εθκ/ζεσο (θέξδε) 660.200,31 560.218,23 Λνηπά ζηνηρεία κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 0,00 -131.254,37

Πιένλ:4.Πηζησηηθφ ηφθνη & ζπλ. έζ. 1.058,46 1.152,65 Ίδηα Κεθάιαηα ιήμεο ρξήζεωο (31.12.2012 θαη 31.12.2011 αληίζηνηρα) 4.296.633,02 3.981.871,52

Μείνλ: 3.Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλ έμ. -825.148,65 -824.090,19 -871.991,12 -870.838,47

Οιηθά απνη/ηα εθκ/ζεσο (θέξδε ή δεκίεο) -163.889,88 -310.620,24

Πνζά Κιεηόκ. 

ρξήζ. 2012

Πνζά πξνεγ. 

ρξήζ. 2011

ΗΗ.ΠΛΔΟΝ ή ΜΔΗΟΝ: ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

1.Δθηαθηα & αλφξγαλα έζνδα 120.808,06 131.254,85 Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο 11.098.375,75 10.215.851,99

2.Δθηαθηα θέξδε 10.994,70 0,02 Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ. -9.315.620,63 (9.329.486,11)

3.Δζνδα πξνεγ.ρξήζεσλ 236.978,85 370.700,43 150.186,73 281.441,60 Σακηαθέο ξνέο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1.782.755,12 886.365,88

4. Δζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 1.918,82 Πιεξσκέο  θφξνπ εηζνδήκαηνο 0,00 (13.158,25)

  Μείνλ:1.Δθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 76.001,88 35.239,01 Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.782.755,12 873.207,63 

2.Δθηαθηεο δεκίεο 190.631,44 289.807,38 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

3.Δμνδα πξνεγ.ρξήζεσλ 15.682,41 16.170,52 Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ ζηνηρείσλ (543.854,97) (461.320,92)

4.Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 0,00 282.315,73 2.600,00 343.816,91 Πιεξσκέο γηα απφθηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 0,00 

Οξγαληθά & έθηαθηα απνη/ηα (θέξδε ή δεκίεο) -75.505,18 -372.995,55
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ, ελζψκαησλ παγίσλ, άυισλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
13.100,00 

Πιεξσκέο γηα αγνξά ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θιπ 0,00 0,00 

Μείνλ:χλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 653.725,50 551.821,58 Δηζπξάμεηο απφ επηρνξεγήζεηο 0,00 48.149,02 

Μείνλ:Οη απφ απηέο ελζ/λεο ζην ιεηη/θφ θφζηνο -653.725,50 -551.821,58
Δηζπξάμεηο απφ ηφθνπο, κεξίζκαηα θαη ελνίθηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ επελδπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ
1.058,46 1.152,65

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣ/ΣΑ ΥΡΖΔΧ (θέξδε ή δεκίεο) πξν θόξωλ -75.505,18 -372.995,55 Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (529.696,51) (412.019,25)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο -πιεξσκέο απφ αχμεζε-κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 1.090.867,80 

Δηζπξάμεηο απφ ιεθζέληα δάλεηα 7.088.122,67 6.546.093,98 

Πιεξσκέο γηα δάλεηα θαη ηφθνπο (8.409.898,45) (7.415.700,05)

Πιεξσκέο γηα κηζζψκαηα ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (20.071,20) (417.654,70)

Πιεξσκέο κεξηζκάησλ 0,00 0,00 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.341.846,98) (196.392,97)

Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ηακηαθώλ δηαζεζίκωλ ρξήζεωο (88.788,37) 264.795,41 

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεωο 458.469,07 193.673,66 

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ ιήμε ηεο ρξήζεωο 369.680,70 458.469,07 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα , 29 Μάηνπ 2013

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Μαλφιεο Μηραιηφο

ΑΜ ΟΔΛ 25131

3. ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο πεξηιακβάλνληαη θαη επηζθαιείο-επίδηθεο απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 348.780 γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ απφ ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ επίδηθσλ απηψλ απαηηήζεσλ. Με βάζε ηνλ έιεγρφ καο εθηηκνχκε φηη ε ζρεκαηηζζείζα 

απφ ηελ εηαηξία πξφβιεςε πνζνχ επξψ 50.681 ππνιείπεηαη θαηά επξψ 223.358 ηνπ πνζνχ πνπ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί. Ο κε ζρεκαηηζκφο ηεο απαηηνχκελεο πξφβιεςεο ζπληζηά παξέθθιηζε απφ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛ κε ζπλέπεηα, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ απφ 

πειάηεο,  θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 223.358 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο απμεκέλα θαηά επξψ  25.786  θαη επξψ 150.065 αληίζηνηρα
4. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛ δελ ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξψ 210.953 κε ζπλέπεηα 

νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 210.953  επξψ, ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 210.953 θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο απμεκέλα  θαηάεπξψ 26.742 θαηά  επξψ 22.320 αληίζηνηρα.

5. Ζ θνξνινγηθή δήισζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2010θαη νη θνξνινγηθέο δειψζεηο  ηεο ζπγαηξηθήο ηεο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 έσο θαη 2012  δελ έρνπλ  εμεηαζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη 

ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο  δελ έρεη δηελεξγήζεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. Οη  θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη γηα ηηο ρξεζεηο 2008 εσο θαη 2012 δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ο φκηινο δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε  γηα απηέο ηηο ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο.  Απφ ηνλ έιεγρφ καο δελ θαηέζηε εθηθηφ λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη.

Γλώκε κε Δπηθύιαμε

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ 1 έσο θαη 4 θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο 5 πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε’ νη αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο ΔΣΠΑ PACKAGING Α.Δ.Δ.Δ. θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο  θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012,θαη  ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 90 έσο θαη 109 ηνπ θσδ.Ν. 2190/1920.

Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάηωλ

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ,  30/4/2013

2. ηηο  επηηαγέο εηζπξαθηέεο πεξηιακβάλνληαη θαη επηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 537.870 . Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ απφ ηε κε 

ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε πνζνχ επξψ 442.180. Λφγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνχ ηεο πξφβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ    επηηαγψλ  εηζπξαθηέσλ  θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 442.180 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο  θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο απμεκέλα θαηά επξψ 232.529  θαη επξψ 43.224 αληίζηνηρα. 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ΔΣΠΑ PACKAGING Α.Δ.Δ.Δ.

Έθζεζε επί ηωλ Δλνπνηεκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Διέγμακε ηηο αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΔΣΠΑ PACKAGING Α.Δ.Δ.Δ. νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ, ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 90 έσο θαη 109 ηνπ θσδ.Ν.2190/1920,φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 

δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην 

ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο:

1. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε απαμίσζεο απνζεκάησλ ινγηζηηθήο αμίαο επξψ 83.875 . Καηά ηελ εθηίκεζή καο έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί ηζφπνζε πξφβιεςε πνζνχ επξψ 83.875.  Λφγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνχ ηεο 

πξφβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απνζεκάησλ, θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα θαηά επξψ 83.875,  ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνπκέλεο  ρξήζεο  εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά  επξψ 5.817  θαη επξψ 41.858 αληίζηνηρα.

εκεηώζεηο:

1. Σν πξνζωπηθό ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε 2012 αλέξρεηαη ζε 108 άηνκα 

2. Ζ ηειεπηαία αλαπξνζαξµνγήηεο αμίαο ηωλ αθηλήηωλ, ζύµθωλα µε ηνλ Ν.2065/1992, έγηλε ηελ 31.12.2012 

3. ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλεηαη ε ζπγαηξηθή ΔΣΠΑΚΑΣ, ε νπνία δελ ηεξεί ηα αξηζκεηηθά όξηα ηωλ θξηηεξίωλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ 2190/1920, ειέγρνπ από νξθωηό ειεγθηή ινγηζηή. Δπίζεο ε εηαηξεία δελ ππνρξενύηαη ζε θνξνινγηθό έιεγρν ηωλ Οξθωηώλ 

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994 θαη είλαη αλέιεγθηε θνξνινγηθά από ηελ ίδξπζε ηεο. 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΖ 31/12/2012

ΗΗΗ.πκκεηνρέο & άιιεο καθξ/ζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ ( 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΣΖ 31/12/2012

Πνζά Κιεηόκελεο ρξήζεωο 2012 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
Πνζά Κιεηόκ. 

ρξήζ. 2012

Πνζά πξνεγ. 

ρξήζ. 2011

ΔΣΠΑ  PACKAGING   Α. Δ. Δ. Δ.
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Πνζά Κιεηόκελεο ρξήζεωο 2012 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011 Πνζά Κιεηόκ. 
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Πνζά πξνεγ. 

ρξήζ. 2011
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