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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Ν.Π.Ι.Δ.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ελληνικού κέντρου κινηματογράφου Ν.Π,Ι.Δ.,
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ηί Δεκεμβρίου 2014, 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 έχει την ευθύνη 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 42 έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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 ταυ Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο 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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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.
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1 .Στους λογαριασμούς ΔΙ5, Προκαταβολές για την συμμετοχή στην διανομή ταινιών
και ΔΙΙ1.
πελάτες και ΔΙΙ10 Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες διάφοροι περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε
καθυστέρηση απο την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 1.857.077,13 .Με βάση τον έλεγχο
μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από το Κέντρο πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.346.527,97 υπολείπεται
κατά ευρώ 510.549,17 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της

απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την
Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων ,τα
αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά
ευρώ 510.549,17.

2.Στον λογαριασμό Π4
προκαταβολές ασώματων ακινητοποιήσεων
ποσού € 2.846.820,96
περιλαμβάνονται προκαταβολές που έχουν δοθεί απο το κέντρο για την συγγραφή των σεναρίων , για
την ανάπτυξη των παραγωγικών σχεδίων και την παραγωγή κινηματογραφικών έργων .Απο το ποσό αυτό
, ποσό € 1.021.413,47 δεν παρουσίασε καμία κίνηση στην παρούσα χρήση και πιθανόν θα έπρεπε να

έχουν βαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση
για Γνώμη με Επιφύλαξη1, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικό Κέντρο κινηματογράφου κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2014, 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 42 έως και 43' τσυ κωδ,Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται ότι κατά του
κέντρου έχουν ασκηθεί αγωγές απο τρίτους διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού 7.900.000,00
περίπου .Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρρόν στάδιο και
ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές
αυτές. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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Αναφορά επί Αλλων Νοιιικών και Κανονιστικών Θειιάτων

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 43
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 11/11/2016
Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές

ΣΠΥΡΙΔΩ
Α.Μ. ΣΟΕ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Οοινε Ηοην^Ιίι ΙηΐεπιαΙϊοη&1
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
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