ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆. Α∆ΑΜΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24803/31/Β/91/21, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 26547740000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

575.533,61
575.533,61

574.363,54
574.363,54

1.960.996,86
4.243.045,99
267.180,59
71.425,80
650.449,57
2.000.000,00
9.193.098,81

575.533,61
575.533,61

573.194,34
573.194,34

2.339,27
2.339,27

0,00
2.131.795,36

1.960.996,86 1.960.996,86
2.111.250,63 4.243.045,99

0,00
1.987.913,92

1.960.996,86
2.255.132,07

258.305,69
45.790,40
635.562,33
0,00
3.071.453,78

8.874,90
267.180,59
25.635,40
48.200,38
14.887,24
640.150,45
2.000.000,00 2.000.000,00
6.121.645,03 9.159.574,27

253.649,20
42.726,56
634.354,31
0,00
2.918.643,99

13.531,39
5.473,82
5.796,14
2.000.000,00
6.240.930,28

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο µετοχικό (45.930 µετοχές των 29,35 ευρώ)
1.Καταβληµένο

1.348.045,50
1.348.045,50

1.348.045,50
1.348.045,50

29.642,01
64.223,15
287.150,73
381.015,89

29.642,01
64.223,15
287.150,73
381.015,89

-922.031,99
-922.031,99

-600.164,08
-600.164,08

807.029,40

1.128.897,31

2.935.000,00
2.156.084,72
8.000,00
5.099.084,72

3.010.000,00
2.234.857,34
8.000,00
5.252.857,34

308.769,86
99.349,11
2.887.497,87
346.987,19
367.959,51
34.468,44

390.058,18
63.837,39
2.828.092,32
296.564,99
209.933,26
58.780,71

216.569,46
28.323,84
4.289.925,28

182.777,06
18.749,53
4.048.793,44

9.389.010,00

9.301.650,78

2.000,00
22.877,27
24.877,27

2.000,00
49.984,93
51.984,93

10.220.916,67

10.482.533,02

16,00
16,00

14,00
14,00

IV.Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
4.Έκτακτα αποθεµατικά
5.Αφορολ.αποθ.ειδ.διαταξ.νόµων
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2.Γραµµάτια εισπρακτέα:
-Χαρτοφυλακίου
-Στις τράπεζες σε εγγύηση
3.Γραµµάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι

1.170,07
1.170,07

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειοµ.
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία

6.013,37
6.013,37
6.127.658,40

5.992,37
5.992,37
6.246.922,65

551.520,37
833.746,05
1.385.266,42

909.611,39
751.879,25
1.661.490,64

213.391,11
160.066,06
306.149,32

ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1.Μετοχές
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

277.907,52
130.875,50
385.917,32

466.215,38
112.645,24
195.664,36
119.267,53
760.000,00
89.373,34
309.666,52
2.266.223,48

516.792,82
112.066,36
181.664,36
119.267,53
500.000,00
54.455,29
294.602,13
2.056.756,01

300,00
300,00

300,00
300,00

32.887,14
397.005,31
429.892,45

11.387,28
488.085,96
499.473,24

4.081.682,35

4.218.019,89

8.093,35
2.312,50
10.405,85

15.251,21
0,00
15.251,21

10.220.916,67

10.482.533,02

16,00
16,00

14,00
14,00

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Οµολογιακά δάνεια
2.∆άνεια Τραπεζών
8.Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόµενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

Σηµείωση: 1. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Kύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (Ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
17.707,47
3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
3.386,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (Ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

4.053.417,93
3.289.753,65
763.664,28
68.389,87
832.054,15
455.829,81
157.290,53
7.660,19
492.420,73

511.339,10
246.251,16

613.120,34
218.933,81

14.109,65
458.878,38

-484.760,54
-265.826,73

285,98
120,25
406,23

21.093,78

154.299,24
154.299,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.300.677,59 Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) χρήσεως
3.539.275,21 (+):Υπόλοιπο αποτ/των (Ζηµιών) προηγ. χρήσεων
761.402,38 Σύνολο
49.619,54 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήµατος
811.021,92
2.Λοιποί µη ενσωµ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Ζηµίες εις νέο
757.590,26
53.431,66

Ποσά κλειοµ.
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
-286.514,28
-444.058,90
-600.164,08
-122.503,76
-886.678,36
-566.562,66
0,00
0,00
35.353,63
33.601,42
-922.031,99
-600.164,08

-444.768,73
-391.337,07

6.558,58
484,72
7.043,30

-20.687,55
-286.514,28

0,00
-286.514,28

40.245,13
19.520,00

59.765,13

254.862,62
254.862,62

-52.721,83
-444.058,90

0,00
-444.058,90

ΛΑΡΙΣΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. Α∆ΑΜΟΥ
Α.∆.Τ. Σ 454504

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α∆ΑΜΟΥ
Α.∆.Τ. Ι 764191

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΗΣ
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 8518/Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆. Α∆ΑΜΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.>>
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆. Α∆ΑΜΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ>>, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013,
την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ
του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 δικλίδες 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 δικλίδων 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 θέµατα:
1) Στο λογαριασµό "Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων" και στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού 1.260 χιλ. ευρώ περίπου για τις οποίες, κατά την εκτίµησή µας, έπρεπε να
σχηµατισθεί από την εταιρεία ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίησή τους. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το
ΕΓΛΣ, µε συνέπεια, η αξία των ανωτέρω λογαριασµών και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό 1.260 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 90 χιλ. ευρώ και 1.170 χιλ. ευρώ
αντίστοιχα. 2) Το ποσό των 2 εκ. ευρώ του λογαριασµού Ενεργητικού "Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές" αφορά σε δοθείσες πρό τριετίας προκαταβολές, βάσει ιδιωτικών συµφωνητικών, για την αγορά συγκεκριµένων ακινήτων, µε έγκριση
από Γενική Συνέλευση των µετόχων βάσει των διατάξεων του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. Οι συγκεκριµένες συµφωνίες δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα και συνεπώς δεν παρέχουν διασφαλίσεις στην εταιρεία. Επίσης, στο λογαριασµό
Ενεργητικού <<Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως>> απεικονίζεται συνολικό ποσό 760 χιλ. ευρώ, που έχει δοθεί στην κλειόµενη και στην προηγούµενη χρήση σε µέλη της ∆ιοίκησης της εταιρείας για την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών της. Το
γεγονός αυτό εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. ∆ιατηρούµε επιφύλαξη για την ανακτησιµότητα των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα
χρήσεως. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013, το συνολικό ύψος
της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 36 χιλ. ευρώ περίπου, µε συνέπεια να µην απεικονίζονται στον Ισολογισµό προβλέψεις 36 χιλ. ευρώ και τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 36
χιλ. ευρώ. 4) Στο λογαριασµό "Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη" περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις συνολικού ποσού 360 χιλ. ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ,
δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για αναλογούσες προσαυξήσεις ποσού 40 χιλ. ευρώ περίπου, µε συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 40 χιλ. και τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα. 5) Η
εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως και 2008, οι πρόσθετοι όµως φόροι εισοδήµατος ποσού ευρώ 317.233,83 που καταλογίσθηκαν από το φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτοί από την εταιρεία
και οι σχετικές υποθέσεις εκκρεµούν στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. Έναντι των ανωτέρω διαφορών που της καταλογίσθηκαν, η εταιρεία κατέβαλε ποσό ευρώ 102.735,54 το οποίο περιλαµβάνεται στο λογαριασµό <<Χρεώστες διάφοροι>>. Επίσης, οι
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως 2011 και 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 θα καταλογισθούν για τις ανωτέρω φορολογικές εκκρεµότητες 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. Επιπλέον για τη χρήση 2011 η εταιρεία δεν αποδέχθηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82
παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και ως εκ τούτου υπόκειται στις προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων υπ' αριθ. 1, 3, 4 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων 2, 5 που µνηµονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆. Α∆ΑΜΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ>> κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έµφαση Θέµατος
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση της παραγράφου 13 του προσαρτήµατος καθώς και στο γεγονός ότι εξαιτίας των ζηµιών της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, καθίσταται αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπλέον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το
σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων µε αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει µέρος των υποχρεώσεών
της. Αυτές οι συνθήκες, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει αµφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η διοίκηση της εταιρείας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 13 του

προσαρτήματος, σκοπεύει να λάβει μέτρα προκειμένου να αρθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτούκαθώς και για την αντιμετώπιση της αβεβαιότηταςαυτής.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του K.Ν. 2190/1920.
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