
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ  Α.Α.Ε.ΟΤΑ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014, 18η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ  (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Δ 36558/71/Β/96/7

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ            Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2014 Πνζά πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 2013 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Πνζά θιεηνκέλεο Πνζά πξνεγ.

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Αμία Κηήζεσο Απνζβέζεηο Αλαπ/ζηε Αμία Αμία Κηήζεσο Απνζβέζεηο Αλαπ/ζηε Αμία Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ρξήζεσο 2014 ρξήζεσο 2013

 1. Δμνδα ηδξύζεσο & πξώηεο εγθ/ζεσο 5.597,88 5.597,88 0,00 5.597,88 5.597,88 0,00  Η. Μεηνρηθό Κεθάιαην

 4. Λνηπά έμνδα εγθ/ζεσο 12.886,07 12.886,07 0,00 12.886,07 12.886,07 0,00    ( 19.340 θνηλ.νλνκ.κεη. Υ 15 € )

18.483,95 18.483,95 0,00 18.483,95 18.483,95 0,00    1. Καηαβιεκέλν 290.100,00 279.600,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    2. Οθεηιόκελν 0,00 10.500,00

  Η.Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  III. Γηαθνξέο αλαπξ/γήο-Δπηρνξεγ. επελδύζεσλ

    5.Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 1.987,50 1.987,50 0,00 1.987,50 1.987,50 0,00   3. Δπηρνξεγ.επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 6.153,74 0,00

 ΗΗ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο IV. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα

  6. Δπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 247.563,57 238.769,05 8.794,52 237.461,57 237.458,12 3,45   1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 378,58 378,58

    ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗ+ΓΗΗ) 249.551,07 240.756,55 8.794,52 239.449,07 239.445,62 3,45 5α. Απνζεκαη.από έζνδα θνξνι/ζέληα 

ΗΗΗ. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο       θαη΄εηδηθό ηξόπν 0,00 5.042,97

    ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο  V. Απνηειέζκαηα εηο λέν

    2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 18.615,03 18.615,03       Τπόινηπν δεκηώλ εηο λέν -230.435,06 -236.356,34

    7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 2.384,00 20.999,03 2.384,00 20.999,03 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+AIII+ΑΗV+ΑV+AVI) 66.197,26 59.165,21

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 29.793,55 21.002,48 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  ΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

 ΗΗ. Απαηηήζεηο   1. Πξνκεζεπηέο       44.510,98 21.544,91

  1.   Πειάηεο 18.823,31 65.322,85   3. Σξάπεδεο ι/ζκνί βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 136.171,87 133.644,92

  4. Κεθάιαην εηζπξαθηέν ζηελ επόκ.ρξήζε 0,00 10.500,00   4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 165.000,00 165.000,00

  11. Xξεώζηεο δηάθνξνη 199.096,20 196.723,81   5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 27.291,53 62.207,40

  12. Λνγ/ζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ιώλ & πηζηώζεσλ 5.869,41 223.788,92 5.869,41 278.416,07   6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 76.766,73 79.970,11

 III. Υξεόγξαθα 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 269.619,96 408.929,12

  3. Λνηπά ρξεόγξαθα 258,00 258,00 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ) 719.361,07 871.296,46

 IV. Γηαζέζηκα

  1. Σακείν 435,47 97,87

  3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 167.738,44 168.173,91 392.154,47 392.252,34

ύλνιν θπθινθ/ληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓΗV) 392.220,83 670.926,41

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
  2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 363.543,95 238.532,78

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

(Β+Γ+Γ+Δ)

785.558,33 930.461,67 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ) 785.558,33 930.461,67

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

 2.Υξεσζηηθνί ινγ/κνί εγγπήζ.& 

εκπξάγκ.αζθαιεηώλ

813.828,00 813.828,00  2.Πηζησηηθνί ινγ/κνί εγγπήζ.& εκπξάγκ.αζθαιεηώλ 813.828,00 813.828,00

 4.Λνηπνί ι/κνί ηάμεσο 224.372,77 217.301,37  4.Λνηπνί ι/κνί ηάμεσο 224.372,77 217.301,37

1.038.200,77 1.031.129,37 1.038.200,77 1.031.129,37

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ                              ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ( 1/1/2014 - 31/12/2014 )

Ι.Αποηελέζμαηα Δκμεηαλλεύζεως Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2014 Πνζά πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 2013 Πνζά: Υξήζεσο 2014 Υξήζεσο 2013

 Κύθινο Δξγαζηώλ (Παξνρή Τπεξεζηώλ-Δπηρνξεγήζεηο) 246.304,45 270.682,50 Καζαξά Απνηειέζκαηα (Κέξδε) Υξήζεσο 878,31 2.961,55
 Μείον: Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 150.032,59 147.381,65 ( + ) Τπόινηπν απνηει.(Εεκηώλ) πξνεγ. ρξήζεσλ -236.356,34 -239.317,89

Μηθηά Απνηειέζκαηα (Κέξδε) Δθκεηαιιεύζεσο 96.271,86 123.300,85 ( + ) Απνζεκαηηθά πξνο δηάζεζε 5.042,97 0,00

  Μείον: 1. Δμνδα Γηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 69.715,06 82.522,69         ύλνιν -230.435,06 -236.356,34

Μεξηθά Απνηειέζκαηα (Κέξδε) Δθκεηαιιεύζεσο 26.556,80 40.778,16                 Εεκίεο εηο λέν -230.435,06 -236.356,34

 Πλέον: 2. Έζνδα ρξενγξάθσλ 0,00 0,00
              4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 531,06 531,06 155,27 155,27 Άγηνο Νηθόιανο, 25-Μαΐνπ-2015
 Μείον: 3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 18.491,73 18.144,78

Οιηθά Απνηειέζκαηα (Κέξδε) Δθκεηαιιεύζεσο 8.596,13 22.788,65                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
ΙΙ.Πλέον (ή μείον) Δκηακηα Αποηελέζμαηα

           1. Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 917,66 0,00
           3. Δζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00                       ΚΟΤΝΔΝΑΚΗ Γ.                    ΓΔΡΟΝΣΗ Ι.

Μείνλ: 1. Δθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 7.701,15 16.147,52                       Α.Γ.Σ: AΜ 470834                     Α.Γ.Σ: ΑΔ 464519

           3. Δμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 934,33 -7.717,82 3.679,58 -19.827,10

Οξγαληθά & Δθηαθηα Απνηειέζκαηα (Κέξδε) 878,31 2.961,55

    Μείον: 3. ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 1.310,93 461,96

1.310,93 0,00 461,96 0,00                                                          ΠΑΝΟ Γ.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛ(Κέρδη) ΥΡΗΔΩ πξν θόξσλ 878,31 2.961,55                                                       Α.Γ.Σ: ΑΗ 332394

,

   ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.

                              Ο ΤΠΔΤΘ. ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

      Μείον: Οη από απηέο ελζσκαη.ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο

Ζκθεςη Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή  
Προσ τουσ Μετόχουσ  τησ  Εταιρείασ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.A.Ε-O.T.A»      

Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.A.Ε-O.T.A»,    οι οποίεσ αποτελοφνται από τον 
ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό 
προςάρτθμα. Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ. Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα 
με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπωσ και για εκείνεσ τισ 
εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται 
είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.Ευθφνη του Ελεγκτή Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό 
μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό 
τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν 
απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι 
περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.  Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των 
εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το 
ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ.  Ο ζλεγχοσ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και 
αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ 
ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα : α) Στουσ λογαριαςμοφσ των απαιτιςεων, «Χρεϊςτεσ διάφοροι» και «Λογαριαςμοί 
διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων», περιλαμβάνονται και απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ από προθγοφμενεσ χριςεισ ςυνολικοφ ποςοφ € 165.818,29. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν 
αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν ζχει ςχθματιςκεί ςχετικι πρόβλεψθ. Κατά τθν εκτίμθςι μασ για τθν κάλυψθ ηθμιϊν από τθ μθ 
ρευςτοποίθςθ των απαιτιςεων αυτϊν ζπρεπε να είχε ςχθματιςκεί ιςόποςθ πρόβλεψθ. Λόγω του μθ ςχθματιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ, θ αξία των απαιτιςεων από χρεϊςτεσ διάφορουσ και 
λογαριαςμοφσ διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων και τα Κδια  Κεφάλαια εμφανίηονται αυξθμζνα κατά € 165.818,29. β) Στο λογαριαςμό του Ενεργθτικοφ «Συμμετοχζσ ςε λοιπζσ 
επιχειριςεισ» απεικονίηεται θ αξία κτιςεωσ μεριδίων Αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ Εταιρείασ κακϊσ και θ αξία κτιςεωσ μετοχϊν τριϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν μθ ειςθγμζνων ςτο Χ.Α εκ των 
οποίων οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των δφο ελζγχονται από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ. Η εταιρεία αποτίμθςε τισ ςυμμετοχζσ αυτζσ ςτθν αξία κτιςεωσ. Εάν θ αποτίμθςθ γινόταν ςφμφωνα 
με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (άρκ.43 κωδ.Ν.2190/1920 και του ΕΓΛΣ), θ αξία των Συμμετοχϊν και τα Κδια Κεφάλαια κα ιταν μειωμζνα κατά € 
15.718,65. γ) Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν ςχθματίηεται πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 
λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία. Κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014,το ςυνολικό φψοσ τθσ μθ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ ανζρχεται ςε € 28.370,85, με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται 
μειωμζνεσ κατά € 28.370,85  τα Κδια Κεφάλαια να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά € 28.370,85 και τα αποτελζςματα χριςεωσ αυξθμζνα κατά € 1.402,92 δ) Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ 
εταιρείασ δεν ζχουν εξεταςκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ από 2007 μζχρι 2014. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. 
Η εταιρεία δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι 
πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ δεν κατζςτθ εφικτό να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν 
απαιτείται. Γνώμη με Επιφφλαξη Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων  που μνθμονεφονται  ςτθν παράγραφο ‘Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ’, οι ανωτζρω οικονομικζσ 
καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.A.Ε-O.T.A»  κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, και τθ 
χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο και τισ 
διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Ζμφαςη Θέματοσ Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ωσ προσ ςτθ γνϊμθ του ελζγχου, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο γεγονόσ 
ότι το ςφνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τθσ εταιρίασ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ και οι παρατθριςεισ του ελζγχου, ζχει καταςτεί αρνθτικό και ςυνεπϊσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ των 
διατάξεων του άρκρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το κζμα αυτό αποτελεί ςθμαντικι ζνδειξθ για ενδεχόμενθ αδυναμία ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρίασ. Η Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ 
οφείλει  να λάβει τα προςικοντα μζτρα για τθν άρςθ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ και τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ Αναφορά επί Άλλων 
Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ, 
ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Ακινα, 29 Μαΐου   2015 
Ορκωτόσ Ελεγκτισ  Λογιςτισ 
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