
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

 ΥΡΖΖ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
  ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2011 Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2010 Ποζά Ποζά

 Αξία Αναπόζβεζηη  Αξία Αναπόζβεζηη  κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

κηήζεωρ  Αποζβέζειρ  αξία κηήζεωρ  Αποζβέζειρ  αξία σπήζεωρ 2011 σπήζεωρ 2010

 Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Α.ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

     4.Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 37.164,88 30.971,13 6.193,75 36.329,88 25.999,48 10.330,40     V.Αποηελέζμαηα ειρ νέο

        Αδηάζεην ππόινηπν εηο λέν 5.570.503,31 5.232.806,57

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

   ΙΙ.Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ        ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (V) 5.570.503,31 5.232.806,57

       3.Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 298.826,54 163.214,21 135.612,33 298.826,54 153.871,26 144.955,28

       5.Μεηαθνξηθά κέζα 99.945,18 82.495,33 17.449,85 133.615,79 90.166,41 43.449,38

       6.Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 215.962,91 210.980,03 4.982,88 215.927,14 205.387,29 10.539,85

          ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ) 614.734,63 456.689,57 158.045,06 648.369,47 449.424,96 198.944,51

   ΙΙΙ.ςμμεηοσέρ και άλλερ μακποππόθεζμερ

        σπημαηοοικονομικέρ απαιηήζειρ

        2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 116.362,59 211.862,59

           Μείνλ: Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο 75.609,18 40.753,41 124.637,84 87.224,75 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

        7.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 1.657,59 1.657,59   ΙΙ.Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

42.411,00 88.882,34       1.Πξνκεζεπηέο 132.443,72 301.145,54

          ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ  (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 200.456,06 287.826,85       5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 53.896,21 24.697,63

      6.Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 9.270,86 9.308,94

 Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      11.Πηζησηέο δηάθνξνη 9.746,78 32.945,23

   Ι.Αποθέμαηα      11α.Λνγαξηαζκόο πξνο δηαρείξηζε 34.102.044,21 28.109.042,62

        1.Δκπνξεύκαηα 9.686,26 10.426,54      11β.Λνγαξηαζκόο δηαρείξηζεο

            πξνγξάκκαηνο ¨Πνιηηεία¨ 2.308.650,99 2.255.597,71

     11γ.Δπηηαγέο κε εκθαληζζείζεο 

  ΙΙ.Απαιηήζειρ             πξνο είζπξαμε 85.457,20 891.932,94

        1.Πειάηεο 1.435,72 1.265,72          ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ) 36.701.509,97 31.624.670,61

      11.Υξεώζηεο δηάθνξνη 58.449,52 78.099,92

     12.Λνγ/ζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ιώλ θαη πηζηώζεσλ 300,00 600,00

60.185,24 79.965,64

  IV.Γιαθέζιμα

     1.Σακείν 4.740,69 12.767,95

     3.Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 41.992.070,08 36.462.092,25

41.996.810,77 36.474.860,20

       ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV) 42.066.682,27 36.565.252,38

Δ.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

     1.Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 1.981,20 67,55      2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 3.300,00 6.000,00

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 42.275.313,28 36.863.477,18 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 42.275.313,28 36.863.477,18

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

4.Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 1.730.301,52 3.755.017,80 4.Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 1.730.301,52 3.755.017,80

Ποζά Ποζά

Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2011 Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2010 κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

 Η.   Απνηειέζκαηα  εθκεηαιιεύζεσο σπήζεωρ 2011 σπήζεωρ 2010

      Κύθινο Δξγαζηώλ (Έζνδα ηακείνπ) 513.458,71 801.970,54 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 675.393,50 472.127,65

      Μείνλ: Έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο  917.847,42 1.391.280,95 (+):Αδηάζεην Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (θεξδώλ)

      Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο -404.388,71 -589.310,41          πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 5.232.806,57 4.996.742,74

      Πιένλ:    4.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 1.157.479,06 1.082.544,16 (-):  Τπνρξέσζε δηάζεζεο ηνπ 50% ησλ θεξδώλ

      Μείνλ:Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 260,61 1.157.218,45 807,11 1.081.737,05       ζην πξόγξακκα ¨ΠΟΛΗΣΔΗΑ¨ 337.696,76 236.063,82

      Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε)  εθκεηαιιεύζεσο 752.829,74 492.426,64 Αδηάζεην ππόινηπν (θέξδε) εηο λέν 5.570.503,31 5.232.806,57

ΗΗ. ΠΛΔΟΝ/ΜΔΗΟΝ: ΄Δθηαθηα απνηειέζκαηα

             1. 'Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 800,00 502,30

            3.Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 8.716,26 37.776,47 O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

9.516,26 38.278,77

             Μείνλ: 1. ΄Δθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 0,01 -

                        2. Έθηαθηεο δεκίεο 46.471,34 12.854,56

                         3.Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 40.481,15 86.952,50 -77.436,24 45.723,20 58.577,76 -20.298,99 ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΑΘ. ΓΗΑΝΝΑΚΗΓΖ

       Οξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε) 675.393,50 472.127,65 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

       ΜΔΗΟΝ: ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ

                     ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 28.377,12 34.249,82 Α.Γ.Σ.   Ε 370054

                     Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                                  ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 28.377,12 - 34.249,82 - Ζ ΛΟΓΗΣΡΗΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέπδη) ΥΡΗΔΩ ππο θόπων 675.393,50 472.127,65

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΥΑΛΖ

Α.Γ.Σ. ΑΔ 886209

 

  Α.Γ.Σ.   Ν 734831

                            Πνζά ζε Δπξώ

   ΚΑΣΑΣΑΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  ΥΡΗΔΩ

31ηρ  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2011 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011)

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΟΤ Π.Σ.Α. Α.Μ.-Θ.

Κνκνηελή , 31 Ματνπ 2012

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

ΔΤΦΡΟΤΝΖ Α. ΚΛΑΓΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ

ΔΚΘΔΣΗ ΔΛΔΓΦΟΥ ΑΝΔΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΛΔΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Πξνο ην ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤΜΒΟΤΛΗΟ ηνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηελ θαηάζηαζε

απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή.

Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ

Ζ δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην, 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 τος Δλεγκτή

Ζ 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 ζρεηί δνληαη κε ηελ

θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Σακείνπ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ

εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηνπ Σακείνπ. 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 έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΔΓΛ), ζην θνλδύιη ηνπ Δλεξγεηηθνύ Γ.ΗΗ.11 Υξεώζηεο Γηάθνξνη πεξηιακβάλεηαη πνζό € 55.055,61

πνπ αθνξά ζε απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ από Φ.Π.Α. εηζξνώλ ην νπνίν, επεηδή ην Π.Σ.Α. Α.Μ.-Θ. ζηεξείηαη αμηόινγσλ εζόδσλ ππαγόκελσλ ζε Φ.Π.Α., ζα έπξεπε λα επηβαξύλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαηά €

43.378,37 θαη ηεο ρξήζεσο θαηά € 11.677,24, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα λα κελ έρνπλ κεησζεί ηα θνλδύιηα Αδηάζεην ππόινηπν εηο λέν θαη "Λνγαξηαζκόο δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο Πνιηηεία" κε ην πνζό ησλ € 27.527,81 έθαζην. 2) Καηά

παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΔΓΛ) δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο

κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 19.000 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα λα κελ εκθαλίδνληαη πξνβιέςεηο πνζνύ 19.000 επξώ, ηα θνλδύιηα Αδηάζεην ππόινηπν εηο λέν θαη "Λνγαξηαζκόο δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο Πνιηηεία" λα

εκθαλίδνληαη απμεκέλα κε ην πνζό ησλ € 9.500 έθαζην θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο απμεκέλα θαηά 19.000 επξώ.

Γνώμη με Δπιυύλαξη

Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ 1-2 πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε’, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή

ζέζε ηνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα

ΛνγηζηηθάΠξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην.

Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Απνινγηζκνύ θαη ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύπκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεσο κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Θεζζαινλίθε, 12 Ηνπλίνπ 2012

Ζ ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΤΣΑ

ΑΡ.Μ..Ο.Δ.Λ. 16501

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ α.ε.ν.ε.
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

 ΥΡΖΖ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
  ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2011 Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2010 Ποζά Ποζά

 Αξία Αναπόζβεζηη  Αξία Αναπόζβεζηη  κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

κηήζεωρ  Αποζβέζειρ  αξία κηήζεωρ  Αποζβέζειρ  αξία σπήζεωρ 2011 σπήζεωρ 2010

 Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Α.ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

     4.Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 37.164,88 30.971,13 6.193,75 36.329,88 25.999,48 10.330,40     V.Αποηελέζμαηα ειρ νέο

        Αδηάζεην ππόινηπν εηο λέν 5.570.503,31 5.232.806,57

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

   ΙΙ.Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ        ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (V) 5.570.503,31 5.232.806,57

       3.Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 298.826,54 163.214,21 135.612,33 298.826,54 153.871,26 144.955,28

       5.Μεηαθνξηθά κέζα 99.945,18 82.495,33 17.449,85 133.615,79 90.166,41 43.449,38

       6.Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 215.962,91 210.980,03 4.982,88 215.927,14 205.387,29 10.539,85

          ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ) 614.734,63 456.689,57 158.045,06 648.369,47 449.424,96 198.944,51

   ΙΙΙ.ςμμεηοσέρ και άλλερ μακποππόθεζμερ

        σπημαηοοικονομικέρ απαιηήζειρ

        2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 116.362,59 211.862,59

           Μείνλ: Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο 75.609,18 40.753,41 124.637,84 87.224,75 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

        7.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 1.657,59 1.657,59   ΙΙ.Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

42.411,00 88.882,34       1.Πξνκεζεπηέο 132.443,72 301.145,54

          ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ  (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 200.456,06 287.826,85       5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 53.896,21 24.697,63

      6.Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 9.270,86 9.308,94

 Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      11.Πηζησηέο δηάθνξνη 9.746,78 32.945,23

   Ι.Αποθέμαηα      11α.Λνγαξηαζκόο πξνο δηαρείξηζε 34.102.044,21 28.109.042,62

        1.Δκπνξεύκαηα 9.686,26 10.426,54      11β.Λνγαξηαζκόο δηαρείξηζεο

            πξνγξάκκαηνο ¨Πνιηηεία¨ 2.308.650,99 2.255.597,71

     11γ.Δπηηαγέο κε εκθαληζζείζεο 

  ΙΙ.Απαιηήζειρ             πξνο είζπξαμε 85.457,20 891.932,94

        1.Πειάηεο 1.435,72 1.265,72          ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ) 36.701.509,97 31.624.670,61

      11.Υξεώζηεο δηάθνξνη 58.449,52 78.099,92

     12.Λνγ/ζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ιώλ θαη πηζηώζεσλ 300,00 600,00

60.185,24 79.965,64

  IV.Γιαθέζιμα

     1.Σακείν 4.740,69 12.767,95

     3.Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 41.992.070,08 36.462.092,25

41.996.810,77 36.474.860,20

       ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV) 42.066.682,27 36.565.252,38

Δ.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

     1.Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 1.981,20 67,55      2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 3.300,00 6.000,00

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 42.275.313,28 36.863.477,18 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 42.275.313,28 36.863.477,18

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

4.Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 1.730.301,52 3.755.017,80 4.Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 1.730.301,52 3.755.017,80

Ποζά Ποζά

Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2011 Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2010 κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

 Η.   Απνηειέζκαηα  εθκεηαιιεύζεσο σπήζεωρ 2011 σπήζεωρ 2010

      Κύθινο Δξγαζηώλ (Έζνδα ηακείνπ) 513.458,71 801.970,54 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 675.393,50 472.127,65

      Μείνλ: Έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο  917.847,42 1.391.280,95 (+):Αδηάζεην Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (θεξδώλ)

      Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο -404.388,71 -589.310,41          πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 5.232.806,57 4.996.742,74

      Πιένλ:    4.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 1.157.479,06 1.082.544,16 (-):  Τπνρξέσζε δηάζεζεο ηνπ 50% ησλ θεξδώλ

      Μείνλ:Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 260,61 1.157.218,45 807,11 1.081.737,05       ζην πξόγξακκα ¨ΠΟΛΗΣΔΗΑ¨ 337.696,76 236.063,82

      Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε)  εθκεηαιιεύζεσο 752.829,74 492.426,64 Αδηάζεην ππόινηπν (θέξδε) εηο λέν 5.570.503,31 5.232.806,57

ΗΗ. ΠΛΔΟΝ/ΜΔΗΟΝ: ΄Δθηαθηα απνηειέζκαηα

             1. 'Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 800,00 502,30

            3.Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 8.716,26 37.776,47 O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

9.516,26 38.278,77

             Μείνλ: 1. ΄Δθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 0,01 -

                        2. Έθηαθηεο δεκίεο 46.471,34 12.854,56

                         3.Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 40.481,15 86.952,50 -77.436,24 45.723,20 58.577,76 -20.298,99 ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΑΘ. ΓΗΑΝΝΑΚΗΓΖ

       Οξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε) 675.393,50 472.127,65 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

       ΜΔΗΟΝ: ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ

                     ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 28.377,12 34.249,82 Α.Γ.Σ.   Ε 370054

                     Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                                  ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 28.377,12 - 34.249,82 - Ζ ΛΟΓΗΣΡΗΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέπδη) ΥΡΗΔΩ ππο θόπων 675.393,50 472.127,65

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΥΑΛΖ

Α.Γ.Σ. ΑΔ 886209

 

  Α.Γ.Σ.   Ν 734831

                            Πνζά ζε Δπξώ

   ΚΑΣΑΣΑΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  ΥΡΗΔΩ

31ηρ  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2011 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011)

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΟΤ Π.Σ.Α. Α.Μ.-Θ.

Κνκνηελή , 31 Ματνπ 2012

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

ΔΤΦΡΟΤΝΖ Α. ΚΛΑΓΟΤ-ΠΑΠΑΓΑΚΖ

ΔΚΘΔΣΗ ΔΛΔΓΦΟΥ ΑΝΔΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΛΔΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Πξνο ην ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤΜΒΟΤΛΗΟ ηνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηελ θαηάζηαζε

απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή.

Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ

Ζ δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην, 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 τος Δλεγκτή

Ζ 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 ζρεηί δνληαη κε ηελ

θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Σακείνπ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ

εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηνπ Σακείνπ. 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 έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΔΓΛ), ζην θνλδύιη ηνπ Δλεξγεηηθνύ Γ.ΗΗ.11 Υξεώζηεο Γηάθνξνη πεξηιακβάλεηαη πνζό € 55.055,61

πνπ αθνξά ζε απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ από Φ.Π.Α. εηζξνώλ ην νπνίν, επεηδή ην Π.Σ.Α. Α.Μ.-Θ. ζηεξείηαη αμηόινγσλ εζόδσλ ππαγόκελσλ ζε Φ.Π.Α., ζα έπξεπε λα επηβαξύλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαηά €

43.378,37 θαη ηεο ρξήζεσο θαηά € 11.677,24, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα λα κελ έρνπλ κεησζεί ηα θνλδύιηα Αδηάζεην ππόινηπν εηο λέν θαη "Λνγαξηαζκόο δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο Πνιηηεία" κε ην πνζό ησλ € 27.527,81 έθαζην. 2) Καηά

παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΔΓΛ) δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο

κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 19.000 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα λα κελ εκθαλίδνληαη πξνβιέςεηο πνζνύ 19.000 επξώ, ηα θνλδύιηα Αδηάζεην ππόινηπν εηο λέν θαη "Λνγαξηαζκόο δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο Πνιηηεία" λα

εκθαλίδνληαη απμεκέλα κε ην πνζό ησλ € 9.500 έθαζην θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο απμεκέλα θαηά 19.000 επξώ.

Γνώμη με Δπιυύλαξη

Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ 1-2 πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε’, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή

ζέζε ηνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα

ΛνγηζηηθάΠξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην.

Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Απνινγηζκνύ θαη ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύπκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεσο κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Θεζζαινλίθε, 12 Ηνπλίνπ 2012

Ζ ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΤΣΑ

ΑΡ.Μ..Ο.Δ.Λ. 16501

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ α.ε.ν.ε.
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