ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

δ.τ. "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27948/06/Β/92/11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2003
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

660.31
107,148.29
912,929.65
1,020,738.25

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως
2. Παραχωρήσεις & δικαιώµατα βιοµηχ. ιδιοκτησίας
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες

396.20
441,560.51
441,956.71

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2002
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

264.11
107,148.29
471,369.14
578,781.54

660.31
65,871.07
898,796.39
965,327.77

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2003

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
396.19 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
65,871.07 (4.710.000 ονοµαστικές µετοχές των 0,60 €)
635,176.46
1. Καταβληµένο
701,443.72
ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

264.12
263,619.93
263,884.05

737,378.36
3,211.94
740,590.30

319,335.67
1,543.02
320,878.69

418,042.69
1,668.92
419,711.61

529,241.17

171,859.99

357,381.18

529,241.17

171,859.99

357,381.18

341,892.88
2,533,103.86
13,540.97
908,264.75
3,796,802.46

67,342.28
3,072.93
337,439.95
407,855.16

341,892.88
2,465,761.58
10,468.04
570,824.80
3,388,947.30

341,892.88
958,592.72
13,540.97
586,025.48
836,873.71
2,736,925.76

31,840.43
1,583.42
237,999.62
271,423.47

4,537,392.76

728,733.85

3,808,658.91

3,266,166.93

443,283.46

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
συµµ/χών και χρεογράφων
3.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

341,892.88
926,752.29 ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
11,957.55
1.Τακτικό αποθεµατικό
348,025.86
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά
836,873.71
ειδικών διατάξεων νόµων
2,465,502.29
2,822,883.47 V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)

1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

94,040.10
441,934.11
535,974.21
73,620.00

Μείον : Οφειλόµενες δόσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

94,040.10
381,616.04
475,656.14
0.00

462,354.21
10,642.32
472,996.53

3,305,007.17

IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων

2,102,063.13
11,374.54

2,527,113.50
7,332.10
101,995.70
508,595.04
112,662.18
3,257,698.52

2,090,688.59
7,332.10
241,370.29
479,321.23
37,868.22
2,856,580.43

20,057.36
497,817.72
517,875.08

39,649.66
591,689.94
631,339.60

3,775,573.60

3,487,920.03

2. ∆άνεια τραπεζών
8.Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

II.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες µεταχρ/νες
3.Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση
10.Μερίσµατα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
188,572.51
2.΄Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
188,572.51

270,145.68
270,145.68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

2,826,000.00

1,334,227.44

1,334,227.44

18,777.44
1,135,208.64
1,153,986.08

20,545.91
20,545.91

154,232.04

135,237.08

68,847.59
223,079.63

68,847.59
204,084.67

1,198,332.07

991,114.10

6,735,625.22

5,375,972.12

40,856.78

30,674.00

561,388.76
12,377.86
573,766.62

718,055.48
718,055.48

511,873.04
192,582.88
200,202.79
43,384.07
238,724.77
38,541.28

255,463.78
333,732.43
23,643.60
469,864.35
31,245.56

156,666.72
150,320.27
16,573.61
1,548,869.43

156,666.72
261,499.36
17,282.73
1,549,398.53

2,122,636.05

2,267,454.01

7,038.21

8,843.30

1.Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
475,656.14
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
6,467.56 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
482,123.70

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2,557,107.39
29,993.89

2,826,000.00

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α

4,281,655.44

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον : προβλέψεις
2. Γραµµάτια Εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
11.Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2002

8,906,156.26

7,682,943.43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

8,906,156.26

7,682,943.43

1,993,168.80
12,225.59
2,005,394.39

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1,726,032.95 2. Πιστωτικοί λογαρ. εγγυήσεων και εµπράγµ. ασφαλειών
12,225.59 4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
1,738,258.54

1,993,168.80
12,225.59
2,005,394.39

1,726,032.95
12,225.59

1,738,258.54

Σηµειώσεις:
1) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/10/2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 369,772.56 € µε την έκδοση 630.000 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0.59 €. Η αύξηση µε έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθµ. 39/229/9.11.2001 καλύφθηκε µε δηµόσια
εγγραφή µέσω της ΝΕ.Χ.Α. του ΧΑΑ στις 10-12 ∆εκεµβρίου 2001 και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΑ την 21.12.2001. Από την διάθεση των µετοχών προέκυψε ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο ύψους 2,276,227.44 € η οποία καταχωρήθηκε στον αντίστοιχο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων. 2) Με απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 17/6/2002 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 983.006.60 ευρώ, η οποία καλύφθηκε: α) κατά ευρώ 942.000,00 µε κεφαλαιοποίσηση διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο β) κατά ευρώ 5.613,60 µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρµογής
ακινήτων Ν. 2065/92 και γ) κατά ευρώ 35.393.00 µε κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον. Μ ε την ίδια ως άνω απόφαση η ονοµαστική αξία της µετοχής αυξήθηκε από 0,59 σε 0,60 ευρώ . 3) Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχει εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης ύψους ευρώ 1.556.493,03 για εξασφάλιση τραπεζικών
δανείων. 4) Η εταιρία δεν έχει επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές αλλά ούτε εκκρεµείς δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις διαιτητικών οργάνων. 5) Ο αριθµός του µόνιµου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2003 ανέρχονταν σε 39 άτοµα. 6) Ο κύκλος εργασιών της 31/12/2003 κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας
ΣΤΑΚΟ∆-91 προέρχεται στο σύνολό του από: 741.4-Παροχή Επιχειρησιακών και ∆ιαχειριστικών Υπηρεσιών 5,264,960.35 €. 7) Το εκ 270,145.68 € υπόλοιπο των εξόδων εποµένων χρήσεων των Μεταβατικών Λογαριασµών του Ενεργητικού, αφορούν το κόστος εκτελούµενων έργων τα οποία λόγω συµβατικού όρου δεν
µπορούν να τιµολογηθούν πριν από την ολοκλήρωσή τους. 8) ∆εν θα δηµοσιευθούν κατα την χρήση 2003 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν συντρέχουν λόγοι ενοποίησης. 9) Στην παρούσα χρήση οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν µε τους κατώτερους συντελεστές που προβλέπει το Π.∆. 299/2003. Περισσότερα
αναφέρονται στο Πρασάρτηµα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2003
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπύξεως
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
1.Έσοδα συµµετοχών
2.Έσοδα χρεογράφων
3.Κέρδη πωλήσεως συµµετ. & χρεογράφων
4.Πιστωτικοί τόκοι

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2002

5,264,960.35
4,029,312.24
1,235,648.11
355,770.12
1,591,418.23
429,140.43
147,475.68
330,165.09

567,779.47
104,048.24
294,543.40

906,781.20
684,637.03

3,308.30

26,418.97

2,628.09
6.54
941.37
6,884.30

9,487.83
41,640.00
48,762.43
126,309.23

4,417,478.58
2,413,153.78
2,004,324.80
23,432.45
2,027,757.25

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών)
προηγούµενων χρήσεων
(-): ∆ιαφορές φορολογικού
ελέγχου προηγ. Χρήσεων
Σύνολο

966,371.11
1,061,386.14

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
2.Λοιποί µή ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση

Μείον :
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσµατα
1΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
12,613.33
2.Έκτακτα κέρδη
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
840.00
Μείον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
586.38
2.Έκτακτες ζηµιές
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων
24,318.76
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
18,619.35
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

55,400.72

-48,516.42
636,120.61

56,949.46

69,359.77
1,130,745.91

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεµατικό
2.Πρώτο µέρισµα
6α.Αποθεµατικά από απαλλ/µενα της φορολογίας έσοδα
6β.Αποθεµατικά από έσοδα φορολ/θέντα κατ'ειδικό τρόπο
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2003
599,914.65

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2002
1,116,170.67

991,114.10

569,807.10

12,236.93
1,578,791.82

1,685,977.77

231,077.43

379,800.17

3,217.36
1,344,497.03

1,306,177.60

18,994.96
127,170.00
1,198,332.07
1,344,497.03

36,275.55
244,920.00
6,284.90
27,583.05
991,114.10
1,306,177.60

50.49
564.77
13,453.33

-

43,524.49

8,238.70
759.00
58.00
-

-30,071.16
606,049.45

480,368.12
474,233.32

615.26

9,055.70

-8,440.44
1,122,305.47

312,524.69
6,134.80
599,914.65

306,389.89

6,134.80
1,116,170.67

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2004
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΙΣ Σ. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ 499816/87

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΑΥΡΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Π 467632/92

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΩΤΡΑΣ
Α.∆.Τ. Π 435030/90
Α' Τάξης ΑΜΟΕ 13372

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών της ανώνυµης Εταιρίας "EΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε..", της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού
απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρίας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν
τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, ενώ η Κατάσταση Ταµειακών Ροών έχει καταρτιστεί µε βάση τις οικονοµικές
καταστάσεις και τα τηρούµενα από την Εταιρία βιβλία και στοιχεία. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Γ-III-1 "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις", εκ 94.040,10 € περιλαµβάνονται: α) συµµετοχή µε ευρώ 89.550 (99,50%) στο Κεφάλαιο µίας µη εισηγµένης Α.Ε.,
η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και της οποίας η εσωτερική λογιστική αξία, σύµφωνα µε τα λογιστικά στοιχεία της 31.12.2003 που τέθηκαν υπόψη µας είναι µικρότερη της τιµής κτήσεως κατά 7.107,36 €. β) κατά ευρώ 4.490,10 (51%) τη συµµετοχή στο Κεφάλαιο µιας Ε.Π.Ε., η οποία βρίσκεται σε
αδράνεια. ∆εν σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη υποτίµησης σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως.2) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Γ-III-2 "Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" εκ 441.934,11 € περιλαµβάνονται: α) συµµετοχή µε ευρώ 53.280,00 (48,00%) στο κεφάλαιο µίας µη εισηγµένης Ανώνυµης Εταιρίας, η οποία
ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και της οποίας η εσωτερική λογιστική αξία σύµφωνα µε τον Ισολογισµό της 31.12.2003 είναι µεγαλύτερη της τιµής κτήσεώς της, β)συµµετοχές σε 11 µη εισηγµένες επιχειρήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Όπως προκύπτει
από τα λογιστικά στοιχεία των εταιριών αυτών της 31.12.2003 που τέθηκαν υπόψη µας, οι εσωτερικές λογιστικές αξίες ορισµένων εξ'αυτών, υπολείπονται των τιµών κτήσεώς τους κατά ευρώ 256.000,00 περίπου. ∆εν σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη υποτίµησης σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. 3) Η εκ 29.993,89 €
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη γνώµη µας υπολείπεται της απαιτούµενης για την κάλυψη των ζηµιών που ενδέχεται να προκύψουν από τη µη είσπραξη απαιτήσεων κατά 80.000,00 ευρώ περίπου. 4) Η εταιρία εντός του 2003 ελέγχθηκε φορολογικά για τη χρήση 2001 και προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις
ποσού ευρώ 4.717,00 και διαφορές φόρου ποσού 12.236,93 € που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα και τα προς διάθεση κέρδη της χρήσεως 2003 αντίστοιχα. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2002 και 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 5) Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Επιχορηγήσεις
επενδύσεων πάγιου ενεργητικού" αφορά την προκαταβολή επιχορήγησης που έχει λάβει η εταιρία από την Γ.Γ.Ε.Τ. στα πλαίσια του προγράµµατος "ΕΛΕΥΘΩ". Στη χρήση 2003 µεταφέρθηκαν στους λογαριασµούς των Αποτελεσµάτων Χρήσεως "Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως" και "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα" ποσά
164.015,63 € και 12.548,29 € αντίστοιχα για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης των σχετικών δαπανών και οριστικοποίησης του τµήµατος αυτού της επιχορήγησης . Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας
απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρίας κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα
της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία καθώς και τις Ταµειακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρίας για την χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.
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