Έκθερη Δλέγυξσ Αμενάοςηςξσ Οοκωςξύ Δλεγκςή Λξγιρςή
Ποξπ ςξσπ Μεςόυξσπ ςηπ Δςαιοείαπ «ΑΛΥΣΙΔΑ A.Β.Δ.Δ.»
Έκθερη επί ςωμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ
Δλέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ «ΑΛΥΣΙΔΑ A.Β.Δ.Δ.» (η
«Δςαιοεία»), πξσ απξςελξϋμςαι απϊ ςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ 31 Δεκεμβοίξσ
2010, ςιπ καςαρςάρειπ ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ, μεςαβξλόμ ιδίχμ κεταλαίχμ και ςαμειακόμ
οξόμ ςηπ υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, καθόπ και πεοίληφη ρημαμςικόμ
λξγιρςικόμ πξλιςικόμ και λξιπέπ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ.
Δσθύμη ςηπ Διξίκηρηπ για ςιπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
Η διξίκηρη είμαι σπεϋθσμη για ςημ καςάοςιρη και εϋλξγη παοξσρίαρη ασςόμ ςχμ
ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Ποϊςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ,
ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, ϊπχπ και για εκείμεπ ςιπ
ερχςεοικέπ δικλείδεπ, πξσ η διξίκηρη καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ, όρςε μα καθίρςαςαι
δσμαςή η καςάοςιρη ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ απαλλαγμέμχμ απϊ ξσριόδη αμακοίβεια,
πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ.
Δσθύμη ςξσ Δλεγκςή
Η δική μαπ εσθϋμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμόμη επί ασςόμ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ με
βάρη ςξμ έλεγυϊ μαπ. Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυϊ μαπ ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Ποϊςσπα
Δλέγυξσ. Τα ποϊςσπα ασςά απαιςξϋμ μα ρσμμξοτχμϊμαρςε με καμϊμεπ δεξμςξλξγίαπ,
καθόπ και μα ρυεδιάζξσμε και διεμεογξϋμε ςξμ έλεγυξ με ρκξπϊ ςημ απϊκςηρη εϋλξγηπ
διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ είμαι απαλλαγμέμεπ απϊ ξσριόδη
αμακοίβεια.
Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη διεμέογεια διαδικαριόμ για ςημ απϊκςηρη ελεγκςικόμ
ςεκμηοίχμ, ρυεςικά με ςα πξρά και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Οι
επιλεγϊμεμεπ διαδικαρίεπ βαρίζξμςαι ρςημ κοίρη ςξσ ελεγκςή πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ
εκςίμηρηπ ςχμ κιμδϋμχμ ξσριόδξσπ αμακοίβειαπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ, πξσ
ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. Καςά ςη διεμέογεια ασςόμ ςχμ εκςιμήρεχμ κιμδϋμξσ,
ξ ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλείδεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςάοςιρη και εϋλξγη
παοξσρίαρη ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοείαπ, με ρκξπϊ ςξ ρυεδιαρμϊ
ελεγκςικόμ διαδικαριόμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ, αλλά ϊυι με ρκξπϊ ςημ έκτοαρη
γμόμηπ επί ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ ερχςεοικόμ δικλείδχμ ςηπ εςαιοείαπ. Ο έλεγυξπ
πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ καςαλληλϊςηςαπ ςχμ λξγιρςικόμ πξλιςικόμ πξσ
υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ εϋλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ πξσ έγιμαμ απϊ ςη διξίκηρη, καθόπ και
ανιξλϊγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ.
Πιρςεϋξσμε ϊςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε ρσγκεμςοόρει είμαι επαοκή και
καςάλληλα για ςη θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμόμηπ.
Βάρη για Γμώμη με Δπιτύλανη
Απϊ ςξμ έλεγυϊ μαπ ποξέκσφαμ ςα ενήπ θέμαςα:

1) Σςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Δμεογηςικξϋ «Πελάςεπ και λξιπέπ απαιςήρειπ» πξρξϋ € 6,21 εκ.
πεοιλαμβάμξμςαι και απαιςήρειπ ρε καθσρςέοηρη ειρποάνεχπ ρσμξλικξϋ πξρξϋ € 6,00 εκ.
πεοίπξσ. Καςά ςημ εκςίμηρή μαπ η ρυημαςιρθείρα ποϊβλεφη για ςημ κάλσφη ζημιόμ απϊ ςη
μη οεσρςξπξίηρή ςχμ απαιςήρεχμ ασςόμ, πξρξϋ € 0,35 εκ., σπξλείπεςαι ασςήπ πξσ θα
έποεπε μα είυε ρυημαςιρθεί καςά ςξ πξρϊ ςχμ € 5,65 εκ. πεοίπξσ, ςξ ρϋμξλξ ςηπ ξπξίαπ θα
έποεπε μα είυε ρυημαςιρθεί ρε ποξηγξϋμεμεπ υοήρειπ. Λϊγχ ςξσ μη ρυημαςιρμξϋ ςηπ
ποϊβλεφηπ ασςήπ, η ανία ςξσ λξγαοιαρμξϋ «Πελάςεπ και λξιπέπ απαιςήρειπ» και ςα Ίδια
Κετάλαια εμταμίζξμςαι ασνημέμα καςά ςξ πξρϊ ςχμ € 5,65 εκ. πεοίπξσ.
2) Δεμ έυει ρυημαςιρςεί ποϊβλεφη για ποϊρθεςξσπ τϊοξσπ και ποξρασνήρειπ ρε ρυέρη με ςιπ
αμέλεγκςεπ τξοξλξγικά υοήρειπ 2003 έχπ και 2010.
Γμώμη με Δπιτύλανη
Καςά ςη γμόμη μαπ, εκςϊπ απϊ ςιπ επιπςόρειπ ςχμ θεμάςχμ πξσ μμημξμεϋξμςαι ρςημ
παοάγοατξ ‘Βάρη για Γμόμη με Δπιτϋλανη’, ξι ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ
παοξσριάζξσμ εϋλξγα, απϊ κάθε ξσριόδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Δςαιοείαπ
«ΑΛΥΣΙΔΑ A.Β.Δ.Δ.» καςά ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2010 και ςη υοημαςξξικξμξμική ςηπ επίδξρη και
ςιπ ςαμειακέπ ςηπ οξέπ για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή ρϋμτχμα με ςα Διεθμή
Ποϊςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή
Έμχρη.
Θέμαςα Έμταρηπ
Χχοίπ μα διαςσπόμξσμε πεοαιςέοχ επιτϋλανη ρςη γμόμη μαπ, ετιρςξϋμε ςημ ποξρξυή ραπ
ρςα ενήπ: 1) Τξ ρϋμξλξ ςχμ Ιδίχμ Κεταλαίχμ ςηπ Δςαιοείαπ, ατξϋ λητθξϋμ σπϊφη και ςα
θέμαςα ςξσ ελέγυξσ πξσ μμημξμεϋξμςαι ρςημ παοάγοατξ «Βάρη για Γμόμη με Δπιτϋλανη»,
έυει καςαρςεί αομηςικϊ και ρσμεπόπ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ εταομξγήπ ςχμ διαςάνεχμ
ςξσ άοθοξσ 48 ςξσ κχδ. Ν. 2190/1920. Τξ θέμα ασςϊ απξςελεί έμδεινη για εμδευϊμεμη
αδσμαμία ρσμέυιρηπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςηπ Δςαιοείαπ. 2) Η Δςαιοεία καςά ςη λήνη ςηπ
κλειϊμεμηπ υοήρεχπ αμςιμεςόπιζε ασνημέμξ κίμδσμξ οεσρςϊςηςαπ λϊγχ: (α) ϋπαονηπ
ληνιποϊθερμχμ σπξυοεόρεχμ ρσμξλικξϋ πξρξϋ € 657 υιλ. (β) μη ςήοηρηπ ϊοχμ
στιρςάμεμχμ ςοαπεζικόμ σπξυοεόρεχμ ρσμξλικξϋ πξρξϋ € 5.978 υιλ. Η επιςσυήπ
διαυείοιρη ςχμ αμχςέοχ ρσμθηκόμ κοίμεςαι χπ καθξοιρςικϊπ παοάγξμςαπ για ςη
δσμαςϊςηςα ρσμέυιρηπ ςηπ ξμαλήπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςηπ Δςαιοείαπ ρςξ μέλλξμ.
Αματξοά επί άλλωμ Νξμικώμ και Καμξμιρςικώμ θεμάςωμ
α) Σςημ Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Σσμβξσλίξσ πεοιλαμβάμεςαι δήλχρη εςαιοικήπ
διακσβέομηρηπ, η ξπξία παοέυει ςα πληοξτξοιακά ρςξιυεία πξσ ξοίζξμςαι ρςημ παοάγοατξ
3δ ςξσ άοθοξσ 43α ςξσ Κ.Ν 2190/1920.
β) Δπαληθεϋραμε ςη ρσμτχμία και ςημ αμςιρςξίυηρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ Έκθερηπ
Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Σσμβξσλίξσ με ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, ρςα
πλαίρια ςχμ ξοιζϊμεμχμ απϊ ςα άοθοα 43α και 37 ςξσ Κ.Ν. 2190/1920.
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