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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
(Ο.ΣΥ. Α.Ε.)» οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 
Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 
τις εσωτερικές δικλείδες, 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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 Γνώμη με Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης 2011 δεν έχουν εγκριθεί από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με συνέπεια τόσο τα κονδύλια της χρήσεως αυτής 
όσο και της κλειόμενης να μην έχουν καταστεί οριστικά. 
 2. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε 
σχέση με την κλειόμενη χρήση 2012 αφού δεν έχει προβεί σε εκτίμηση αυτής της 
ενδεχόμενης υποχρέωσης. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε 
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της τυχόν 
απαιτούμενης πρόβλεψης. 



3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 
αρχές για τις χρήσεις 2005 εώς 2010.  Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των 
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη 
υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την 
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης  που τυχόν απαιτείται. 
  

 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται 
στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
Εταιρείας «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Θέματα Έμφασης 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 
1)Στη σημείωση 1.1 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, 
στην οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέριες της συγχώνευσης με απορρόφηση των 
εταιρείων ΕΘΕΛ Α.Ε. και ΗΛΠΑΠ Α.Ε. με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη από 
την οποία προέκυψε η εταιρεία «Ο.ΣΥ. Α.Ε.» 
2)Στις σημείωσεις 4.10, 4.12, 4.16 και 4.17 που παρατίθενται στο προσάρτημα των 
οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αναφέρονται στη διαγραφή των δανειακών 
υποχρεώσεων με τους δεδουλευμένους τόκους και των υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά 
ταμεία, όπως ορίζεται από τον Ν.3920/2011. 
3)Στη σημείωση 6.6.4. που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, 
στην οποία αναφέρεται ότι, εως την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων,  
εκκρεμεί η διαγραφή των απαιτήσεων της εταιρείας από το Δημόσιο βάσει του 
Ν.4038/2012. 
4)H εταιρία, από το έτος 2001, έχει τη χρήση 294 λεωφορείων Φυσικού Αερίου, η κυριότητα 
των οποίων όμως ανήκει στον Ο.Α.Σ.Α. στα βιβλία του οποίου έχει καταχωρηθεί η αξία 
κτήσης τους. 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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