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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 σε EURO
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία

Β
4
Γ

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως

Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2011 σε EURO
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία

13.963,56

13.963,56

0,00

13.963,56

13.963,56

0,00

41.643,05
41.643,05

24.315,57
24.315,57

17.327,48
17.327,48

38.785,58
38.785,58

19.154,76
19.154,76

19.630,82
19.630,82

A.
Ι.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
6. Επιπλα καί λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
III. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
και άλλες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)

Ποσά Κλειόµ.
Χρήσ. 2012
σε EURO.

Ποσά Προηγ.
Χρήσ. 2011
σε EURO.

159.960,00

159.960,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο µετοχικό
(53.320 ονοµ. µετοχές τών 3,00 ευρω εκάστη)
1. Καταβληµένο
Aποτελέσµατα είς νέο

1.373,37
21.004,19

1.373,37

18.700,85

V. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέο
∆.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV)

Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα

Γ.

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
11. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Μείον:Αποµειώσεις
11. Χρεώστες διάφοροι

14.118,74
0,00

283.346,22
283.346,22

133221,85
133.221,85

166.599,35
141.865,00

115.285,22
132.468,55
0,00

336.176,48
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως καί προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε.

14.118,74
8.142,71
270.015,22

8.029,72
137.733,04
145.762,76
765.285,46

1.743,33
57.796,63
59.539,96
462.777,03

257,72

420,00

784.244,03

484.201,22

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα εποµένων χρήσεων

∆.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆εκεµβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 ∆εκεµβρίου 2012)

Ι

Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 σε EURO
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
2.199.830,08
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων
1.502.395,23
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
697.434,85
ΠΛΕΟΝ: 1. Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
633,42
Σύνολο
698.068,27
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
62.463,14
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
264.777,67
327.240,81
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
370.827,46
3.Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα
4.576,33
(4.576,33)
Ολικά αποτελέσµατα ( κέρδη) εκµεταλλεύσεως
366.251,13
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα
4.Προβλέψεις γιά έκτακτ. κινδύν.
5.Έσοδα από αχρησιµ. προβλεψεις.
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα ( κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οί από αυτές ενσωµατωµένες στό
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

841,17
0,00
0,00
5.160,81
(5.160,81)

3.438,54
1.879,35
26.316,65
12.972,90
184.339,65
1.007,43
229.954,52

243.506,42

7.925,90

3.460,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)

784.244,03

0,00

Ποσά Κλειόµ.
Χρήσ. 2012
σε EURO

Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2011 σε EURO
837.441,28
567.548,41
269.892,87
637,30
270.530,17
38.522,41
178.765,20
5.483,21

217.287,61
53.242,56
(5.483,21)
47.759,35

(3.153,30)

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων
προηγουµένων χρήσεων
Μείον : ∆ιαφορές φορολόγικου ελέγχου προηγουµ.
χρήσεων
Σύνολο
Μειον: 1. Φόρος εισοδήµατος

46.892,18

86.360,80
0,00

49.888,62
0,00

451.770,76

96.780,80

74.453,74

10.420,00

377.317,02

86.360,80

8. Υπόλοιπο κερδών είς νέο

377.317,02
377.317,02

86.360,80
86.360,80

0,00
46.892,18

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.∆.Τ. Ν 439413

Ποσά Προηγ.
Χρήσ. 2011
σε EURO

365.409,96

Κρυονέρι 06 Ιουνίου 2013
∆ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

484.201,22

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
867,17
46.892,18

3.153,30
0,00
365.409,96

22.145,39
3.761,12
123.409,87
20.693,33
51.497,88
21.998,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

867,17
0,00
0,00

841,17
365.409,96

246.320,80

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα

Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση
ΙΙ

86.360,80

537.277,02

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
8. Υποχρεώσεις πρός συνδεδεµένες επιχειρ.
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

14.118,74

14.118,74
13.593,39

377.317,02

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΟΥΛΑΣ
Α.∆.Τ. Μ 324542

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΛΙΑΝΟΣ
Α.∆.Τ. Φ 077325
Α ΤΑΞΗ/0018953

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΙΝΟX MARE ΕΛΛΑΣ AEBE»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΝΟX MARE ΕΛΛΑΣ AEBE» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα
διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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 42α 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 του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 προέκυψε ότι τα εξής:
(1) Στην κλειόµενη χρήση το κόστος αποθεµάτων ποσού € 23 χιλιάδων που παρελήφθησαν µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 συµπεριλήφθηκε στις αγορές χρήσεως. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από τον Ν 2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν αντιλογίστηκε το παραπάνω ποσό στον λογαριασµό ενεργητικού «Αγορές υπό παραλαβή». Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα χρήσεως και σύνολο ιδίων κεφαλαίων
εµφανίζονται µειωµένα κατά το ποσό αυτό.
(2) Στις απαιτήσεις από πελάτες κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνονται βραδέως κινούµενες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ € 18 χιλιάδων έναντι των οποίων η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει
πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση αυτών. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον Ν 2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν σχηµατίστηκε η απαιτούµενη πρόβλεψη
συνολικού ποσού € 17 χιλιάδων. Λόγω του µη σχηµατισµού της απαιτούµενης πρόβλεψης η αξία των απαιτήσεων αυτών, τα αποτελέσµατα χρήσεως και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων εµφανίζονται αυξηµένα κατά
το ποσό των € 17 χιλιάδων.
(3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) και βασιζόµενη στην µε αριθµό 205/1998 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών
Συµβούλων ∆ιοίκησης και το άρθρο 10 του Νόµου 2065/1992, η Εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εάν η Εταιρία
σχηµάτιζε πρόβλεψη κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 για αυτές τις υποχρεώσεις για το σύνολο του προσωπικού, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των € 12 χιλιάδων περίπου, µε την οποία έπρεπε να επιβαρυνθούν
αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. Ως εκ τούτου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας εµφανίζεται αυξηµένο κατά τα ποσό των € 12 χιλιάδων.
(4) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2010 έως και 2012 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, Ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικ
εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη
υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
η
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 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 έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Νίκος Αργυρού
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 15551)
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ
11ο χλµ ΕΟ Αθηνών Λαµίας-Μεταµόρφωση 14451
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107)

