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Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2013 Πνζά πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 2012 Πνζά Πνζά

Αμία Αλαπόζβεζηε Αμία Αλαπόζβεζηε θιεηνκέλεο πξνεγνπκέλεο

θηήζεσο Απνζβέζεηο αμία θηήζεσο Απνζβέζεηο αμία ρξήζεσο 2013 ρξήζεσο 2013

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

1. Έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθ/ζεσο 5.128,26 5.128,25 0,01 5.128,26 5.128,25 0,01 I. Κεθάλαιο Μεηοτικό

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 108.139,47 107.228,52 910,95 108.029,47 104.918,52 3.110,95 (25.517 κεηνρέο ησλ 4,00 επξώ εθάζηε)

113.267,73 112.356,77 910,96 113.157,73 110.046,77 3.110,96 1. Καηαβιεκέλν 102.068,00 102.068,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

II. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις III. Γιαθορές αναπροζαρμογής -

1. Γήπεδα - Οηθόπεδα 36.446,48 0,00 36.446,48 36.446,48 0,00 36.446,48 Δπιτορηγήζεις επενδύζεων

3. Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο - ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο38.750,00 36.812,50 1.937,50 38.750,00 32.937,50 5.812,50 2. Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ

6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 223.279,49 213.162,13 10.117,36 221.170,18 208.706,72 12.463,46 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 10.413,28 10.413,28

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓII) 298.475,97 249.974,63 48.501,34 296.366,66 241.644,22 54.722,44 3. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ παγίνπ

ελεξγεηηθνύ 21.461,14 28.225,88

31.874,42 38.639,16

III. σμμεηοτές και άλλες μακρ/ζμες

τρημαηοοικονομικές απαιηήζεις IV. Αποθεμαηικά κεθάλαια

1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 3.137,82 1.061,53

2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 4. Έθηαθηα απνζεκαηηθά 1.041,00 1.041,00

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 1.027,15 1.027,15 4.178,82 2.102,53

1.027,15 1.027,15

V. Αποηελέζμαηα εις νέον

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΓII+ΓIII) 49.528,49 55.749,59 Τπόινηπν θεξδώλ εηο λένλ 44.390,63 8.892,50

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) 182.511,87 151.702,19

II. Απαιηήζεις

1. Πειάηεο 84.045,31 109.894,02

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 179.783,36 194.021,06 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

263.828,67 303.915,08 ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

1. Πξνκεζεπηέο 20.962,76 31.064,28

IV. Γιαθέζιμα 2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο 0,00 0,00

1. Σακείν 737,56 1.921,98 3. Σξάπεδεο ινγ/κνί βξαρ/κσλ ππνρξεώζεσλ 48.939,35 74.966,37

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 326.881,41 545.652,26 4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 1.662,87

327.618,97 547.574,24 5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 25.550,62 25.421,48

6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 22.919,86 15.962,13

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓII+ΓIV) 591.447,64 851.489,32 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 387.986,87 602.235,03

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓII) 508.022,33 749.649,29

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 122.625,26 72.746,24 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

1. Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 73.978,15 81.744,63

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 764.512,35 983.096,11 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 764.512,35 983.096,11

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

2. Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ 2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ

     θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 1.235.598,82 440.361,95      θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 1.235.598,82 440.361,95

ημείωζη: Ζ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 έσο 27 ηνπ Ν.2065/1992, έγηλε ζηε ρξήζε 2012.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013) ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2013 Πνζά πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 2012 Πνζά Πνζά

I. Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεως θιεηνκέλεο πξνεγνπκέλεο

Κύθινο εξγαζηώλ (παξνρή ππεξεζηώλ) 6.778,93 0,00 ρξήζεσο 2013 ρξήζεσο 2013

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ (παξνρήο ππεξεζηώλ) 0,00 6.778,93 0,00 0,00

ΠΛΔΟΝ Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 51.907,24 4.035,67

Έζνδα επηρνξεγήζεσλ πξνγξακκάησλ 373.019,44 200.691,53 (+) Τπόινηπν θεξδώλ/δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 8.892,50 20.169,00

Μείνλ: Κόζηνο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ 283.473,34 89.546,10 181.864,03 18.827,50 60.799,74 24.204,67

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 96.325,03 18.827,50 μείον:  1. Φόξνο εηζνδήκαηνο 14.332,82 15.312,17
Πιένλ: 1. Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 338.502,73 0,00 11.626,00 Κέρδη είς νέο 46.466,92 8.892,50

ύλνιν 96.325,03 30.453,50

ΜΔΙΟΝ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 42.242,68 106.144,79

Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο/θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 54.082,35 -75.691,29

ΠΛΔΟΝ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 2.888,43 391,16 Ζ δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο:

  μείον:   3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 12.786,71 -9.898,28 16.707,07 -16.315,91 1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 2.076,29 0,00

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο/θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 44.184,07 -92.007,20 8. Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 44.390,63 8.892,50

II. ΠΛΔΟΝ: 1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 7.615,96 13.600,01 46.466,92 8.892,50

        2. Έθηαθηα θέξδε 243,30 3.198,59

        3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 307,20 138.484,36

8.166,46 155.282,96

μείον:    1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 443,29 2.832,09

             3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 443,29 7.723,17 56.408,00 59.240,09 96.042,87

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)

εθκεηαιιεύζεσο 51.907,24 4.035,67

ΜΔΙΟΝ: ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 10.640,41 28.005,21

       μείον: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                  ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 10.640,41 0,00 28.005,21 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (κέρδη) ΥΡΗΔΩ 51.907,24 4.035,67

Αγξίλην, 30 Απξηιίνπ 2014

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

ΠΑΤΛΟ ΜΟΥΟΛΗΟ ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΗΓΔΡΖ ΓΔΡΑΗΜΟ

ΑΓΣ: Μ-539569 ΑΓΣ: Υ 780508 ΑΡ.ΑΓΔΗΑ ΟΔΔ Α΄ ΣΑΞΔΩ  49952

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
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Αθήνα, 28 Μαΐοσ 2014

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΑΘΑΝΑΙΟ Π. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

Α.Μ.ΟΔΛ 12811

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο " ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ " , πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ 
πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. 
Δςθύνη Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ 
Η 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 Κ.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. 
Δςθύνη Δλεγκτή 
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 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. 
Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη 
Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα: 
1. ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 86.000,00 πεξίπνπ. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν. 
2190/1920 θαη ΔΓΛ), δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε  ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί ηζόπνζε 
πξόβιεςε. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ σο άλσ απαηηήζεσλ θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξώ 86.000,00.  2. H εηαηξεία θαηά πάγηα ηαθηηθή δε ζρεκαηίδεη πξόβιεςε γηα 
απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.  Η ζσξεπκέλε πξόβιεςε αλέξρεηαη ζε πνζό επξώ 26.172,76 κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα 
λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά ην πνζό απηό. 3.Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε όηη νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2003 έσο 2013. Ωο εθ ηνύηνπ ηα 
θνξνινγηθά απνηειέζκαηα  ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίµεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη 
δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε  γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό µαο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά µε ηελ εθηίµεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη.  
Γνώμη με Δπιυύλαξη 
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε’, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνύ ιεθζνύλ ππόςε θαη νη ζεκεηώζεηο ηεο εηαηξείαο, θάησ 
από  ηνλ Ιζνινγηζκό, παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 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 Κ.Ν. 2190/1920. 
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 
 


