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Σημείωσεις:
1) Η 'Tt.λιυτoio σνσπΡοοορμογή τ/C α60c οκτνι;των τ/C ετσιρείος πρoγμoτonoιήθηκε την 31/12/1012 σύμφωνο με τκ δκπόξειι; των όρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/92. όπως oUTtc Tρoπonoo;Onκoν κοι 1O)(ύouν. Anό την ανωτέρω ovcιπρoooρμoγή πpσέkuψε. υnεpcιfjo σuνoλικoύ ποσού ωρώ 8.031,83 , η
onσio ηεριλσμΒόνετσI σro κσνδίιλι A.1l1.1 -Διοφσρές οπό oνoπρoσcιpμoγή ofJσς λοιπών περιουσιακών στoιxεlων" του Ποθηηκού.
2) Μετά οπό οοσοηηκό έγγροφο 1ΌU Υπ. Οικονομικών με ορ. πρωτ. Δ12β 1015595 Ε2013, σροέωφε όπ νιο το ακίνηro τ/C ετσιρioς στην οδό Φιλλελήνων 4 (4ος όρσφος), το onoiσ εξσ:Υορόστηκε μετά τη λήξη της χρημστοδσπκής μίσθωσης (leasing) στη συμβολίκή ημή των ευοώ 3, δεν npoκίmit1
οοεοοθσ ούτε V10KεφoλolOOOίηση αλλό ούτε κοι νιο unσvωvιi σε φoooλoviσ.
3) Η πι:ιστεινόμενη δισνouή των κεΡδών τ/C xΡι'ισι1c τελεί uoo την έγκΡιση της ΤOΚTIKrκΓεν1KrκΣuνtλευσης με την οnorroύμενη οπό το νόιισ onopτia κοι πλεlOψηφio.
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'ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤον ορκπτον ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΠΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΔΗ ΜοπονΛΟΣ - ΝΑΡΛΣΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ TAΞΣΔΣnN 8ι TOVPIΣMOV ΑΝΠΝνΜΗ ΕΤΑΧΡΕΙΑ '" HIMALAVA TRAVEL Α.Ε."

'EKQEqn επl των Οlκσνομικών Kατρqτάqε:ων Ελέγξομε τκ; ανωτέρω οητσναμικέτ; κστοστόσεις της ετoιpεloς «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΑΡΛΙΑΝ ΠPAΚTQPEIOΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜογ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΗΙΜΑιΑΥΑ TRAVEL
Α.Ε."» οι οσοιετ σσοτελοοντοι από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρlαυ 2012, την κστσστσοη οποτελεσμότων και τον πΙνακα διόθεσης αποτελεσμότων της χρ!Ίσεως που έληξε την ημερομηνΙα σψτή. κσθώα και το σχετικό
ηροφσρτη ρσ. Εμθύνη της Διο'κησης για τις Οικονομ,κές Καταστάοτις. Η διοίκηση είνω υπεύθυνη για την κστσοηση και ευλογη παpoυσlαση αυτών των οικονομικών κστοστσσεων σύψωωνο με τα Λογιστικό Πρότυπο που
προδιαγρόφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κσι τις διατόξεις των άρθρων 420 έως ΚΟΙ43γ του κωδ. Ν. 2·190/1920, όπως και γιο εκεΤνεςτις εσωτερικές δικλεlδες που η διοΙκηση κοθορΙζει ως αποροlτητες ώστε νο
κσειστσ+ω δυνστή η κστόρτιση οικονομικών κοτοοτόσεων απαλλαγμένων από σψσιώδη σνσκοίσσσ, που οφεΙλεταl είτε σε απότη είτε σε λόθος. Εuθυνη του ελεγκτή, Η δική μος ευθύνη εΙνοι να εκφρόσουμε γνώμη επl αυτών
των οικονομικών καταοτόσεων με βόαη τον έλεγχό μστ. Διενεργήσαμε τον έλεvx:ό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότuπo Ελέγχου. ΤΟ πρότuπo αυτό απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κσνόνετ; δεοντολογΙος, κοθώς και να
σχεδιόζουμε και σιενερνοαμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφόλισης για το εσν οι οικονομικές κσταστόσειc εΙνοι απαλλαγμένες από αυσιώδη ονοκρηιαο. Ο έλεγχος περιλαμβόνει τη διενέργεια διαδικασιών ΥΙΟ
την σπόκτηση ελεγκτικών +εκμσριων, σχετικό με το ποσό και τις ννωσ-οσοκϊσεκ στις ωκονοιωω; κατοστόσεις. ΟΙ Επιλεγόμενες διαδικασΙες βασlζονται στην κρΙση του ελεγκτι't περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
οψοιώεοικ ονοκρηιεκκ των οικανομικών καταστόσεων, που οφεΙλεται εΤτε σε απότη εΙτε σε λόθος. κστσ τη διενέργεια αuτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετόζει τις εσωτερικές δικλεΙδες που σχετΤζονται με την
κστσρτιοη και εύλογη παρουσΙαση των οικονομικών κσταστόσεων της εταιΡεlος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγlCTlκών διαδικασιών κατ6λληλων για τις σεριστσσεκ, αλλό όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης εnl της
σηστελεσμσηκστητοτ; των εσωτερικών δικλεΙδων της ετoιρεlας. ο έλΕΓΧαςπεριλαμβόνει επlσης την οξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών ορχων και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν KOIτου εύλογου των εκτιμήσεων
που έ:Υινοναπό τη διοΙκηση, καθώς και σξιολόγηση της ΣVΝOλΙKήςπσρουσlασης των οικονομικών κσταστόσεων. Πιστεuουμε ότι τα ελεγκτικό τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει εtναι εnαpKή και κατόλ/ηλα για τη θεμελΤωση
της ελεγκτικής μας γνώμης. Mqn νιο ΥΥώιιπ ΙΙΙ; Ι;ΠΙΦιΗ,οξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα l(ατωτέΡω θέματα: 1. Στο κονδύλια «Πελότες» και •.•Eπισφσλεlς - ΕπΙδlκοι Πελότε:ς», περιλομβόνοvrοl και εnισφαλείς-εnlδIKες
αποιτήσεις, ΣVΝOλΙKOύnoσou ευρώ 146 χιλ., γιο ης οποlες δεν έχει σχηματισrεl σxETιI(IΊπρόβλεψη για την κόλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποΙηση μέpαuς των εnΙδιl(ων αυτών οπαιτήσεων. Με βόση τον έλεvχό μας εκτιμούμε
ότι η σχηματισθείσα από την εταιplα πρόβλεψη nooou εupώ 93 χ/λ. υπολεΙπε:ται κατό ευΡώ 53 χιλ., ταυ ποαού που έπρεπε νο έχει οχημστιστεl. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης ΣUνιστό παρέκκλιση από τις
λογιστικές αρ)(ές, που πρoβλέnαντoι από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με ΣVΝέπεtα,η αξlα των αποιΤΊ'!σεωναπό «Πελότες>'>και από «Επισφαλεlς - ΕπΙδικους Πελότες» κοι τα Ίδια Κεφόλαια να εμφσνΙζοντοι ουξημένα
κατό ευΡώ 53 χιλ., το αποτελέσματα -της τρέχουσας χρφης να εμφονΙζανται αυξημένα κστό ευρώ 2 χιλ. και τα αποτελέσματα της προηγούμενης μειωμένσ κστό ευρώ 36 χιλ. 2. Κστό παρέκκλιση των λογιστικών αρχών. που
προβλέποντοι από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματlζετOι πρόβλεψη ΥΙΟαπolίΊμlωση προσωπικού λόΥω εξόδου από -την υπηρεσΙα. Κστό -την 31η Δεκεμβρlου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχημOTlσθεlσoς
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 3S χιλ., με συνέπεια αι προβλέψεις να εμφανΙζονται μειωμένες κστό ευΡώ 35 χλδ, τα Ιδια κεφόλοια να εμφoνlζovτoι αυξημένα κστό ευρώ 3S χλδ, τα αnατελtσμστa χρι'!σης μειωμένο κοτό ευΡώ 25
χιλ .• τα αποτελέσματα της προηγούμενης αυξημένα κστό ευΡώ 6 χιλ. 3. ΟΙ φορολΟΥικές υποχρεώσεις της εταιplας δεν έχουν εξεταστεl οπό τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις οπό 2010 έως 2012. 'Ως εκ τούτου το
φορολογικό αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεΤ oρισnKό. Η εταιρΙα δεν έχει πpoβεJ σε εκτΤμηση των πρόσθετων φόρων ιιαι των προσαυξήσεων παυ πιθανόν καταλογιστούν σε μελλονττκό φορολογικό
έλεvxo Ι(αι δεν έχει σχηματiσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεvχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφόλιση σχετικό με την εκτΙμηση του (ιψους της πρόβλεψης που τuxόν αnαπείται.
4. Δεν λόβομε εnισταλή από το νομικό σύμβουλο της ετοιΡΙος για τuxόν αγωγές τΡΙτων κστό αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού. διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες σγωγές τρlTων κοτό της εταιΡlας. Γνώμη με

~~~φ~~α~':ι~~~:ό ~ ':ι~~~~~~ ~~ ~~ ~α~~~~ς«~~~~~~~ ~εμ~~I~~υ ~~~~E~~~~~~~~~~ΌVp~~~dvy~:~~~~ε ~,:~~~~ξ'l- 'H~~~v~~~;oι.r.i~κ~αl(~τ~~νΠΟ:Fιηυ~~~~:Ι~~Ο~ci1~Π~ο~ό~~
χρηματοοικονομική της εnΙδoση Υια τη χρι'!ση που έληξε την ημερομηνΙα αυτή σύμφωνα με το ΛΟΥlστικό Πρότυπο παυ προδισγρόφονται από το Ελληνιl(ό Γενικό Λογιστικό Χ IO-;ΚQIτις διατόξεις των όρθρων 42α έως κοι 43γ
του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορ6 επl άλλων νομικών και κανσνιστικ(ί)ν θεμάτων, Εποληθεύσαμε τη συμφωνlα και την σντιστοlχηση του περιεχομένου της έκ διαχείρισης του διοικητικου συμβουλΙου με τις
ανωτέρω οικονομικές καταστόO'Elς,στα πλαΙ010των οριζόμενων από τα όρθρα 43" και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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