ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2012 - 30.6.2013)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35661/62/Β/96/111 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058236904000
Ποσά σε Eυρώ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.7.12-30.6.13
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και
προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
4.Mακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεων.
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

68.331,10

65.737,43

2.593,67

65.089,13

65.089,04

0,09

108.404,26
1.957.953,97

1.103.724,95

108.404,26
854.229,02

108.404,26
1.659.862,73

804.104,43

108.404,26
855.758,30

484.766,93
141.451,97
132.436,55

358.520,88
141.451,76
122.998,84

126.246,05
0,21
9.437,71

403.704,37
141.451,97
129.943,90

342.548,61
141.451,76
116.422,71

61.155,76
0,21
13.521,19

173.587,87
2.998.601,55

1.726.696,43

173.587,87
1.271.905,12

230.239,02
2.673.606,25

1.404.527,51

230.239,02
1.269.078,74

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Α π ο θ έ μ α τ α
3.Παραγωγή σε εξέλιξη
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά
και είδη συσκευασίας.
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες)
- Χαρτοφυλακίου
- Στις τράπεζες σε εγγύηση
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Κοινοπραξιών.
11.Χρεώστες διάφοροι.
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων

29.066,58
0,00

IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων
ασφαλειών

212.562,00
216.900,00

212.562,00
216.900,00

0,00
4.817,94
434.279,94

60.000,00
4.839,94
494.301,94

1.706.185,06

1.763.380,68

2.155.199,20

731.762,26

50.149,33
370.766,99
2.576.115,52

86.348,63
35.657,27
853.768,16

431.973,94

734.535,77
18.579,70
10.900,00

29.066,58
560.192,37
221.862,84

29.479,70
130.592,27
123.083,19

17.812,29
1.260.908,02

0,00
1.017.690,93

27.012,38
141.567,48
168.579,86

9.093,54
74.565,35
83.658,89

4.005.603,40
5.714.382,13

1.955.117,98
3.718.498,75

6.100.949,33

7.982.712,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.7.12-30.6.13
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Ι.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κύκλος εργασιών (Κοινοπραξιών)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλ/σεως
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελ/τα κέρδη/ζημιες εκμετ/σεως
ΠΛΕΟΝ: 1 Έσοδα συμμετοχών
1α.Έσοδα από συμμετοχή σε Κοινοπραξίες
90.304,67
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
741,28
ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/ζημιες εκμεταλ/σεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα
1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον :
1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα
4.852,30
2. Έκτακτες ζημίες
0,00
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
707,23
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/ζημίες
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στό λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 655435

5.693.505,52
2.063.894,91

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.7.11-30.6.12

5.693.505,52

4.222.232,26
1.806.722,07

3.921.713,34
1.771.792,18
20.000,00
1.791.792,18
162.187,44
387.538,05

91.045,95
309.238,70

165.574,45
345.242,41

549.725,49
1.242.066,69
70.924,32
86,87
-218.192,75
1.023.873,94

71.011,19
310.823,10

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ( 74.427 μτχ. των 15 € εκάστη )
1.Καταβλημένο
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων.

ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Έκτακτα αποθεματικά
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
V.Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)
3.Τράπεζες λογαριασμοί
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων
ασφαλειών

1.116.405,00

1.116.405,00

12,52
12,52

12,52
12,52

177.617,27
22,71
9.171,20
186.811,18

177.617,27
22,71
9.171,20
186.811,18

0,00
-46.961,72
1.134.437,72
1.087.476,00

-293.385,30
-848.257,91
1.134.437,72
-7.205,49

2.390.704,70

1.296.023,21

622.027,12
1.305.382,39

241.043,49
153.291,77

1.227.135,22
102.163,86
45.210,44
21.758,40
0,00
3.323.677,43

1.809.192,88
381,71
194.017,02
18.567,20
5.981,47
2.422.475,54

5.714.382,13

3.718.498,75

6.100.949,33

7.982.712,11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
1.7.12-30.6.13
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/ζημίες χρήσεως
(+): Διάθεση διαφοράς αναπρ/γής αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων Ν.2065/1992 για συμψηφισμό ζημιών προηγ/νων χρήσε
(-) Ζημίες προηγουμένων χρήσεων
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
1.7.11-30.6.12

1.018.314,41
76.367,08
-1.094.681,49
0,00

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
1.7.11-30.6.12
-293.385,30
0,00

-293.385,30

510.816,86
-38.048,01

-239.811,91
-277.859,92

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20
έως 27 του Ν.2065/1992, έγινε στη χρήση 1/7/2012-30/6/2013.
2) 'Εγινε αναμόρφωση κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης προκειμένου αυτά να καταστούν ομοειδή
και συγκρίσημα με τα αντίστοιχα της παρούσας.( Ανάλυση παρατίθεται στο Προσάρτημα)

753,03

-5.559,53
1.018.314,41

101.283,51
101.283,51

4.222.232,26
3.771.031,42
451.200,85
21.568,00
472.768,85

0,00

5.559,53

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
1.7.12-30.6.13

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.7.11-30.6.12
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

4.933,97
11.344,44
0,00

16.278,41

-15.525,38
-293.385,30

106.537,41
1.018.314,41

106.537,41

-293.385,30

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 880458

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΣΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ. αδείας Α΄ τάξης 20460

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 ως και 43γ του Κ.Ν 2190/20 ,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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:
1) Η αξία των κτιρίων και τα Ιδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό τών € 45.000,00 λόγω διενέργειας ισόποσα μειωμένων αποσβέσεων στην προηγούμενη χρήση. 2) Δε σχηματίστηκε πρόβλεψη για ζημιές από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών
έργων συνολικού ποσού € 15.800,00 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά € 3.300,00 και € 12.500,00 αντίστοιχα. 3) Στο
λογαριασμό"Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" € 216.900,00 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμου εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των
μετοχών αυτών, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31.12.2012 που τέθηκε υπ' όψιν μας, ανέρχεται συνολικά στο ποσό € 67.239,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού € 149.661,00 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσεως
αυξημένα κατά € 46.272,00 και € 43.389,00 αντίστοιχα. 4) Στους λογαριασμούς "Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων" και απαιτήσεων, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 170.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού €
72.000,00. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των λογαριασμών αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγουμενης χρήσεως αυξημένα κατά 32.000,00 και € 5.000,00 αντιστοιχα. 5)
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 30η Iουνίου 2013, το συνολικό ύψος της μη
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 37.000,00 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 37.000,00 , τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 37.000,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 5.900,00 .6) Δε σχηματίστηκε
πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 30.06.2010 ως καί 30.06.2013.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων (1),(2),(3),(4),(5) και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (6) που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 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 ως και 43γ του Κ.Ν 2190/20 .
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θεσσαλονίκη 25 Νοεμβρίου 2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
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