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Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Ποσά 

κλειόμενης 
χρήσεως 2012

Ποσά 
κλειόμενης 

χρήσεως 2011

 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία      
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
     4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως 144.813,32 30.576,25 114.237,07 143.748,32 29.511,25 114.237,07   Ι.  Κεφάλαιο μετοχικό (600 μετοχές των 100 €)

144.813,32 30.576,25 114.237,07 143.748,32 29.511,25 114.237,07
     1. Καταβλημένο 60.000,00 60.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια
     3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα-Τεχνικές Εγκ/σεις 69.171,72 27.853,70 41.318,02 69.171,72 22.961,86 46.209,86      1. Τακτικό αποθεματικό 12.000,00 12.000,00
     4. Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχαν.Εξ. 10.040,00 1.807,20 8.232,80 10.040,00 1.004,00 9.036,00
     5. Μεταφορικά μέσα 9.778,21 5.659,52 4.118,69 9.778,21 4.583,92 5.194,29  V. Αποτελέσματα χρήσεως εις νέο 
     6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 373.629,75 279.231,93 94.397,82 361.218,74 239.600,50 121.618,24       Υπόλοιπο κερδών εις νέο -305.026,73 -420.268,42
         Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 462.619,68 314.552,35 148.067,33 450.208,67 268.150,28 182.058,39

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) -233.026,73 -348.268,42

 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
     7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 518,43 350,00      1. Ομολογιακά δάνεια 1.638.000,00 1.854.000,00

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 148.585,76 182.408,39      1. Προμηθευτές 959.579,22 692.989,84

     2α. Επιταγές πληρωτέες 1.004.545,18 1.105.843,02
     3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.622.329,45 1.567.161,31

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      4. Προκαταβολές πελατών 17.422,35 14.724,37
   Ι. Αποθέματα      5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 416.463,57 247.797,56
     4. Ά και΄Β Υλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά 72.321,75 350.468,90      6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 838.822,40 363.288,94

     5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 13.416,86 125.524,24
     7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
       επόμενη χρήση 216.203,56 216.000,00

85.738,61 475.993,14      8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 111.938,41 47.230,69
   ΙΙ. Απαιτήσεις      10. Γραμμάτια πληρωτέα 343.439,54 14.090,57
      1. Πελάτες                            4.694.694,18 2.717.331,13    11. Πιστωτές διάφοροι 566.594,88 388.283,39
      Μείον: Πρόβλεψη 5.166,42 4.689.527,76 5.166,42 2.712.164,71 6.097.338,56 4.657.409,69
      2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου 48.335,40 43.169,52
      11. Χρεώστες διάφοροι 342.819,09 241.472,17 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 7.735.338,56 6.511.409,69
      12.  Λογαριασμοί διαχ. Προκατ/λων & πιστώσεων 144.620,94 252.789,98

5.225.303,19 3.249.596,38
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

  ΙV. Διαθέσιμα      2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 8.520,75 0,00
        1. Ταμείο 1.627,37 3.066,41
        3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 14.755,75 1.458,61

16.383,12 4.525,02

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 5.327.424,92 3.730.114,54

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
         1. Έξοδα επομένων χρήσεων 1.920.584,83 2.136.381,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 7.510.832,58 6.163.141,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 7.510.832,58 6.163.141,27
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Ποσά 
κλειόμενης 

χρήσεως 2011

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 5.025.584,58 5.384.532,35 Καθαρά αποτ/τα (  κέρδη) χρήσεως 115.241,69 -412.562,36

   Μείον: Κόστος πωλήσεων 3.337.001,07 4.046.681,09
Πλέον :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) 
           προηγούμενων χρήσεων -420.268,42 -7.706,06

   Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.688.583,51 1.337.851,26 Ζημιές εις νέο -305.026,73 -420.268,42
   Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 43.430,96 183.210,16

   Σύνολο 1.732.014,47 1.521.061,42
   Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 323.930,77 381.856,14
               3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.048.971,41 1.372.902,18 1.417.972,33 1.799.828,47

   Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 359.112,29 -278.767,05
   Πλέον: 
               4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 34.852,47 54.200,36
Μείον:    3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 162.434,05 (127.581,58) 163.564,18 -109.363,82
 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 231.530,71 -388.130,87
ΙΙ.Πλέον:   Εκτακτα αποτελέσματα
              1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 1,01 20,00
Μείον:   1.  Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 116.290,03 24.294,96
              2. Έκτακτες ζημιές 0,00 116.290,03 116.289,02 156,53 24.451,49 24.431,49
   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 115.241,69 -412.562,36
             Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 47.467,07 70.688,58
             Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο  λειτουργικό κόστος 47.467,07 0,00 70.688,58 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 115.241,69 -412.562,36

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

     Α.Δ.Τ. ΑΚ 551762/2012 Α.Δ.Τ. ΑΖ 776667 - ΑΜ. ΟΕΕ 0792037493
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 8004/Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ

                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ( ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  14501

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 125

ΒΟΛΟΣ, 31/12/2013

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤH ΛΟΓΙΣΤH

Αθήνα,  10 Ιανουαρίου 2014

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΕΣΩ Α.Ε.»

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ

Α.Δ.Τ   Σ 933223 Α.Δ.Τ. ΑΕ 809005

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΚΕΣΩ ΑΕ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 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. 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 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. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στο
λογαριασμό του Ενεργητικού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 114.237,07, το οποίο αφορά έξοδα προηγούμενης χρήσεως. Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται
αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 2) Στους λογαριασμούς απαιτήσεων «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων», «Πελάτες», «Γραμμάτια εισπρακτέα» και «Χρεώστες διάφοροι», περιλαμβάνονται και ακίνητα υπόλοιπα προερχόμενα από προηγούμενες χρήσεις ποσού ευρώ 203.000
περίπου. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 5.166,42 υπολείπεται κατά ευρώ 197.833,58 περίπου, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από
τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 197.833,58 περίπου, ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως και τα αποτελέσματα προηγούμενης χρήσεως
εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 157.833,58 περίπου και 40.000 αντίστοιχα. 3) Για το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» έχουν εφαρμογή οι περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 23α του Κ. Ν 2190/1920. 4) 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 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε ευρώ 175.800 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 175.800 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 5) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών ή άλλες
εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού ευρώ 2.150.740,95 και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών. 6) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
από 2009 έως 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα 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. Επί πλέον δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη των προστίμων
που θα επιβληθούν στην εταιρία, επειδή δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παράγραφο 5 Ν. 2238/1994, για τις χρήσεις 2011 και 2012. 7) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει
καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΚΕΣΩ ΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.


