ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
με διακριτικά τίτλο " ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε. "
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70488/61 Β/10/08

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010-31 ΔΕΚΕΜΒΡ►ΟΥ 2011 )
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ε ΝΕ ΕΓΕ! ΤΙ Κ Ο
Ποσά κλειόμrvης χρήσcοις 3111 212011
Αξία
Αωπδσφσπτη
οξίιι
κτήσσιυς
λποσβέσεις
θ. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ι.εξπδα ιδρύσεως και ά εγκατάστασης

4522 123

194172

43 279,51

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μποχικό Κεφάλαια

Λλθ ΗΤΙΚΟ
Ποσά
κλαδμανης
χρήσεως
31/12/1011

(32.334 μιτοχές των Ε 50.00)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Κmοβλημέο
2.Οφειλόμειο

ΙΙ.Εωώματq ακινητοχοιήαης

Ι.Γήσcδα-Οικόχεδα

365.277.54

0,00

1.232.298.28
394.401,7+
1.626.710.00

365.277.54

3.ΚτΙρισ και τεχνικά έργα
4.Μηχανήφτο •ιιχν.εγκαυσεκ και λοιχός
μηχαωλοηκός rξοχλιπμός
5.Μεmφορικά μέσα

1.036.003,68

67.911,21

968.092.47

2,936.41

762,78

2.173,63

6.999,70

1.399,92

5. 599.70

6: Εχιτλα κα( λαπός εξοσλιαμδς
Σύνολα ακινηιστοιήοειω (ΠΙ)

323.830.39
1.735.04772

177.499,80
247.573,71

146.33Π,59
1407474,01

ΙΥ.Αποθψαπκά Κεφάλαια
Ι.Τσκτικό αππ0εμαπκό
5.Αφορολόγητα αποθεμαπκά ειδικών διατάξεων νόμων

ν.Απσταλέαματα εις νέο
Υχόλοιχο κερδών εις νέα

1.697,40
41.237,32
42934,72

26,55Π,56

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΤ.Ατιιιτήσσις

Σύνολο ιδύην rεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙν+Αη

1.Πελάτq
4. Κεφάλαιο εισπφκαέο σrην εχόμινη χρήση
1 Ι. Χρεώστq διάφοροι

1.694.185.28

5.743.00
394.401,72

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.ΒραχππρM1θασμq ιιππχρειύσmς
Ι .Προμηδοοιές

22.098,24
422.244,96

Γν.Διαθέσιμα

Ι.Ταμι1ο

5.Υποχφώσοις από φόφυς -τέλη
6.Ασφαλισπrο1 Οργστωμοί
Ι Ι.Λιστωτές διάφοφι

697,46

3.Κατσθέσιις όψεως καί προθεσμίας

208.972.47
209 669 93

Σύνολο κυκλσφοροίωτος ενcργητικού (ΔΙΙκλΙη

2.162.668,41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λσιποί λογαριασμοί τάξεως

2951,82
414.563.03

466.487.13

6319Μ,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΝΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ)

25.953,91
23.014,35

Σύνολο νχοχρσώσευω (ΓΟ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+ή

966?62,89

ςιΟΓΑΡ1ΑΣΜΟ1 ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4.Λmαο1 λογαριαοροί τάξεως

λ66 483,15
2.162.668.41

966.362.96

Εηυdασηι Η εταιρεία προέρχέται από την μστατροπή της Αμιγούς Δημοπκής Εmχείρησης με την ασιωμία ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ
σον έγινε σύμφπrvα μσ εις δωτάξεις του Ν. Ι 297/1972.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΔΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 )
31/12201 Ι
Ποσά κλσιδμενης χρ

ήσεοκ

Ι. Αχστελάσματα σιματαλλκίσιηις
Κύκλος cργασιιύν(χω).ήαεις)
Μdωι Κόστος χωλήσυυν

Ποσά
κλsιόμανης
χρήσω ς
31!122011

385.250,47
163.635,40
22 1,615.07

Μικτά ατοτελέσμαm (κέρδη) εκμπαλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 1: Εξοδα διοικηπκής kιτουργίσς

147.6)8.43
Ι 3,953.66

2.'Εξοδα λεrcουργίq διαθέπεως
Μερικά αχστεkσμmα (κέρδη) εκμεταλλεύσυσς
ΜΕΟΝι 4. Πιστωπκοί τόκοι και συναφή έσοδα

161.612,09
60.002,96

Ο.00

Μdονι
3.Χραωσπκο( τόκοι & αωοφή έξοδυ
Ολικά αχστκλkσματα (κέρδη) ικμετσλλε6σσιως

6000

11. ΠΛΕΟΝ ι 'Εκmκτα σιroτα)έαματα
1. 'Εκταιτα & ενύργανο έσοδα

-60,00
59.942,98

Καθαρd αχαελέσμmα (κέρδη) χρήσεως

57,7τ2.03

(+) Υχόλοιχο σχστεkσμάτισν (ςημιές)
προηγούμενων
(•) Διαφορές φορολογικού έλέγχου
αφηγούμενων χρήσεων
Σύνολα
ΜΕΙΟΝι Ι. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη κρος διάθεση

43.580.67

χyήσεων

-3.374,91

40.797,25
12.849.29
27 917.96

9,86

Μείον ι
1: Θιπακτα καί ανδργαω έξοδα
Οργανικά & έκmκτα αιroτεkπμπτα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝι
Σύνολα σποσβέαειυν πάγιων στοιχείων
Με(ω 'Οι αχό αυτές ενσωματωμένες
στο λειroυργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φδρmν

Η ΠΡΠΣΑ' ι 7ΟΥ Δ.Σ.

ΒΟ λΤΖΗ ΣΤΑ ΑΤΑ
ΑΛΤ. ΑΒ '262

2,20ρ.,01

2200.01

2.190.15 Ν διδΟcση σαν κερ2ών γiνπυι ως sξήςι
57.752.83 Ι. Τακτικό ππαθμιατικό
8. Υπόλοιπο κερδόν εις νέο

105.032,73
105.032,73

Ι 797,40

25.550,56
26.947,96

0,00
57.752,83

'Αγιος Μάμας Χαλκιδικής 31 Δετreμβρίου 2011
Ο ΑΝΠΠ1ΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΚΑΓΙΆΕ 3iΡΗΣΤ0Σ
Α,&Τ.Κ496ΙΛ7

ΕΚΘΕΣΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ λΝΕΞΛΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΠΣ711
Πρός ταυ; Μπόγσο< ον. Ανώνίιμηc Ετπιηε1πS
' ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΙΙ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙ.λ Ο.Τ.Α. "υε δισκοιπκά τίτλο" ΕΠΟΚλΜ Α.Ε."

Σκθεση σι( ταν Οικοωμικών Καταστδσασν
Ελέγξαμι εις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρdας' ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΑΓΠΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕτΟΧΙΚΗ ΕΤλΙΡ1Α ΟΤΑ. " με
διακριπκό τίτλο' ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε.', οι οχο(q σποτσλσύνται αχό τω ισολοησμό της 31'κ Δεκεμφρίου 2641, την κααάσmση αποτελεσμάτων και τον τfωκα διάθέση; ιυοταkσμάτων Της χρήσυυς
σον έληξε την ημσρομηνία αυτή, καθώς καιτο σχεπκδ χροσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης γιο τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η δω1κηση έχει την συθύνη γιο την κατάρπση και εύλογη παφυσ1αση αυτών των οικονομικών καταστάσευrv σύμφωνα μετα Αοηστικά Πρότυπα σον χροδιαγράφονται από το Ελληνικά Γσνικό
Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις ενω άρθρον 42' όιως και 421 του κωδ.Ν. 2190/1920, όσιος και γιο εκείνες τις εσωιφικές sικλίδσς τον η διοίκηση καθορίζει ως σχαφίτηαq ώστε ω κσθΙστπται
δυωτή η τατάρπση οικονομικών καταστάσωιν αχολλαγμενιω από οωιώδη αωκρίβοια τον οφσUεεει σίτε οε απάτη ε1τε σε λάθος.

Εαθ(rvq του Ελαγκτή
Η δική μας ευθύνη οίνει ω εκφρδσονμε γνώμη ται αmών των οικοωμικών καταστάσεων φ φάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλγχό μας σύμφωνα W, τα Διεθι+1 Πρότυχσ Ελέγχου. Τα

τρόππm οοτκ σσοιτονν ω συμμορφιυνόμασιε με κανόνες δεοντολογίας καθτύς και ω σχεδιάςουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την αχόκτηση εύλογης διασφάλισης γιο ιο εάν οι
οικονομικές καταστύσεκ ειναι αχαλλαγμένq από ουσιώδη υωκριβευι Ο έλεγχος χεριλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών γιο την στόκτηση ελιηmκών τσκ)ι ηρίιω, σχετικά ιο τα ποσά και Τ4
ηοστοχοιήσεις σας οικονομικές καταστάσέις. Οι ι αλεyόμσνες διααικοσισς βασιζονmι ατην κρίση αοο ελεγκτή παρααμΡανοΡέ"1s της ακτιμησηs ιων κινsύνων ανσαύδους ατοκρίβειας ηην
οιεονσμιεών καταστάσεων, ποιι οφοίιετσι Ντε εσ απάτη εέπε ει λάθη. Κατά τη διενέργεια αωών των σχτιμήσεων κινδύωυ, ο πλογκτής εξετάζει τις εσιοτσριcές δικλΙδες που σχιτίζονωι με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονφιικών καταστάσεων της εταιφfας )υ σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών δωδικααdσν ιmτόλληλοrv γιο τις περιατhσω αλλά όχι με σκοπό την
έκφφση γωίιμης εχί της αχmελεσμπηκδτητπς των εσωτερικών δικλΙδων της εταιρείας. ο άλεγχα χεριλσμβάνσι επίσης την αξιολόγηση της κατολληλότηταs των λσγισηκών αρχών και μεθόδων
σον χριριμοτοπ όηκαν ναι σον εύλογου των εκπμήαεοιν που έγιναν αχό τη διοίκηση. καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παφικπασης τιον οικοωμικών καταοτάαωιν, πιστεύουμε ότι m
ελερετικά τεκμήρια που έχουμε σνγκεκρώ σκι dωι εχαρκή και κατάλληλα γω τη θσμελαοση τικ σλογκιικής μος γνώμης.
Βάση για Γνώμη Ν6 Επιφύλαξη
Ατδ τω έλεγχο μας χροέκυψαν τα έξής θkματα: 1) Κατά χαρtκκλιση των λοησπκών αρχών, σον χφβλέχονται αχά την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), κατά την
χkιόμενη /ρήση, δεν διενεργήθηκαν στφφέασις απί τοω ιmγίων ποσού ευρώ 48.000.00. μσ συνεπιιο η οξέα των παγίων ω εμφανίζεται mςημέη κατά ενρύ 4Θ.ΘΟΟ.σσ, ιο αποαχλέσφτα χρήσης
ται ω Ιδια Κrφδλαια ανξημώα κατά 48.800,00 ευρύ. 2) Κmό ππρέχκλιπη τιον λαησπκών αρχών χου χφφλέχηνται από την Ελληνική Νομοθεσία (κιυδ. Ν. 2)90/1920 και ΕΓπΣ) δον
σχηματiζεωι πρόβkψη γιο αποζημΙσαη προσωπικού λδγm εξόδου από την υπηρεαία. Κατά την 3(η Δεκσμβρ(ου 2011, το οωολικό ύψος της μη σχηρσησθείσας χρόβλεψης ανέρχαωι σε ωρώ
10.000.00. με ωνέπεια οι πφβλέφεις ω εμφονίζονται μειωμένη κατά (0.Π00,00 ενρώ, ιο ίδια κεφάλαια ω εμφονιςοντm ααξηρένα κατά ωριύ 10,000,00 και ιο οχοτελέσμmα χρήσης
ανsημ6 α κατά 10.000,00 ευρύ. 3) Δεν έχει αχημαπστεί πρόβkψη γιο χρόσθετσυς φόφυς και προσαυξήσέις εσ σχέση με τις ανέλγκτεc φορολογικό χρήπαις 2010 και 2011.

Γνώμη μα Επιφύλαξη
Κατά

νη

γνώμη μας εκτός αχό τις οmχτόκιεις των θεμάτων τον μνημονεύονται στην χσράγφφο 'Βάση γιο Γνώμη με Επιφύλαξη, οι αωστtρω οικονομικός κσταστάσεy ταφνσυίζοω εύλογα.
ό κάθε οφιίοδη άποψη. την οιτσωμική θέση της Ετσιρείας ' ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟπΠΙΣΠΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΥΙΚΗ ΕΓλΙΡΙΑ Ο.Τ.λ. 'με
διακριπκό τύλο' ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε. κατά την 31τ &κεμβρίοο 2011. ται τη χρηματοοικονομική της επίδοση γιο τη χρήση σον έληξε την ημερομηνία αυτή αύμφωω με ιο Λογιστιεά Πρότνχα που
χροδιαγρόφονmι αχό το Ελληνικά Γειπrό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξέις των άρθφω 42° έως και 421 οσο κωδ.Ν. 2Ι 9Π/1920.
Αναφορά επί Άλλmν Νομικών και Καωνιστικιύν Θσμάτmν
ηεπσληθεύσαμε τη ωμφων(α και την ανπστπίχηση του πσριεχομλνπυ της'Εκθrσης τον Διοικηπκού Σφιβοιιλ(οιι με πς ανωτtριο οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα
άρθρα 43° και 37 σου Κ.Ν. 2190/1920. 2) Η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως τελεί στό την έγκριση της Τακταής Γινικής Σωίλειισικ των μετόχων της εταφίας με ποσοστό
ωυλάχιστον 70Ψ° του Μοτοχικού Κεφσληίου.

Αθήτα, 25 Μα/αα 2012
Ο Ι κωr
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