Έκθεση Δλέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Δλεγκτή Λογιστή
Ππορ τοςρ Μετόσοςρ τηρ Δταιπείαρ
«ΟΓΙΚΔΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΔΣ (Ο.ΣΥ. Α.Δ.)»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΟΓΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ
(Ο.Τ. Α.Δ.)» νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε
ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο
ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, 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 τος 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 δηθιείδεο 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 δηθιείδσλ 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:
1. Γελ θαηέζηε εθηθηό λα απνθηήζνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα ζρεηηθά
κε ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ αθηλήησλ. Καηά ζπλέπεηα
δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ αμία ησλ ελ ιόγσ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηηο πηζαλέο
επηπηώζεηο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαζώο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
2. Γελ θαηέζηε δπλαηόλ λα επαιεζεπηεί, κε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ή άιιεο ελαιιαθηηθέο
δηαδηθαζίεο, απαίηεζε πνζνύ € 3.471 ρηι. θαη ζπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ αμία
ηεο απαίηεζεο απηήο.

3. Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 έσο 2010. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ
ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ
πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό
θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε
ππνρξέσζε. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν
ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82
παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό
θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. Δθηηκνύκε όηη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ
ειέγρνπ δε ζα πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο πνπ λα έρνπλ νπζηώδε
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γνώμη με Δπιυύλαξη
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη
ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε», νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
Δηαηξείαο «ΟΓΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ (Ο.Τ. Α.Δ.)» θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Θέματα Έμυασηρ
Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην
γεγνλόο όηη ε εηαηξία, από ην έηνο 2001, έρεη ηε ρξήζε 294 ιεσθνξείσλ Φπζηθνύ Αεξίνπ, ε
θπξηόηεηα ησλ νπνίσλ όκσο αλήθεη ζηνλ Ο.Α..Α. ζηα βηβιία ηνπ νπνίνπ έρεη θαηαρσξεζεί
ε αμία θηήζεο ηνπο.
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
1)Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα
πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
2)Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ παξάγξαθν 6.6.4 ησλ εκεηώζεσλ επί ησλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, όπνπ αλαθέξεηαη ε έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ησλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2012 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 16/4/2014. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ ελ ιόγσ ρξήζεσλ
δελ είραλ εγθξηζεί από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ελ αλακνλή ξύζκηζεο ηνπ ζέκαηνο ηνπ
ρεηξηζκνύ ησλ δηαγξαθείζσλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3920/2011, ππνρξεώζεσλ
ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.132 εθαη. επξώ.
Αζήλα, 29 Μαΐνπ 2014
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
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